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RESUMO 

O acompanhamento e o controle adequados dos pacientes com hipertensão devem 
ser prioridade dos profissionais que trabalham na Atenção Básica com vistas ao início 
de tratamento precoce e diminuição dos eventos adversos cardiovasculares. O 
diagnóstico situacional feito na área de abrangência da Equipe de Saúde da área de 
Ramal 03, em Cruzeiro do Sul apontou alto índice de pessoas com hipertensão.  
Assim, este estudo objetivou elaborar um projeto de intervenção para reduzir os 
fatores de risco dos pacientes hipertensos atendidos pela equipe de saúde do Ramal 
03, em Cruzeiro do Sul, Acre, a partir de ações educativas.  Para tanto, foram 
utilizados os passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) e pesquisa 
bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os descritores: Estratégia 
Saúde da Família, hipertensão e educação em saúde, além dos Cadernos do 
Ministério da Saúde e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Espera-
se, com a implementação das ações educativas que os pacientes hipertensos tenham 
mais conhecimento da doença, da importância de seguirem corretamente o 
tratamento e, portanto, maior controle dos fatores de risco que se encontram 
associados à Hipertensão. Espera-se, também, que esses pacientes tenham melhor  
qualidade de vida. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Hipertensão.  Educação em saúde, 

  

  

 

  



ABSTRACT 

 

Adequate follow-up and control of patients with hypertension should be a priority for 
professionals working in Primary Care in order to initiate early treatment and decrease 
cardiovascular adverse events. The situational diagnosis made in the area of coverage 
of the Health Team of the area of Ramal 03, in Cruzeiro do Sul pointed out a high 
index of people with hypertension. Thus, this study aimed to elaborate an intervention 
project to reduce the risk factors of hypertensive patients attended by the health team 
of Ramal 03, in Cruzeiro do Sul, Acre, based on educational actions. To do so, the 
steps of Strategic Situational Planning (PES) and bibliographic research were used in 
the Virtual Health Library (VHL), with the following descriptors: Family Health Strategy, 
hypertension and health education, in addition to the Ministry of Health Guidelines of 
the Brazilian Society of Cardiology. It is hoped that with the implementation of 
educational actions that hypertensive patients may have knowledge of the disease, the 
importance of correctly following the treatment and, therefore, greater control of the 
risk factors that are associated with Hypertension. It is also expected that these 
patients will have a better quality of life. 

 

Key words: Family Health Strategy. Hypertension. Health education.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Aspectos gerais do município de Cruzeiro do Sul 

 

A região que hoje compreende o município de Cruzeiro do Sul era habitada por 49 

tribos indígenas, no Vale do Juruá e se dividiam em grupos com diversas 

denominações Ao longo das margens do rio Juruá vivia a tribo dos Náuas, 

multiplicando-se em tabas, dominando o rio e a selva, no trecho onde está localizada 

a cidade de Cruzeiro do Sul (IBGE, 2018).   

Cruzeiro do Sul, localizada no interior do estado do Acre, é a segunda maior e mais 

populosa cidade do estado. Situa-se a 632 quilômetros da capital, Rio Branco. É um 

importante polo turístico e econômico do Acre. Conta com um relevo formado por uma 

série de colinas e uma vegetação predominantemente amazônica. A área do 

município é de 7 924,94 km². Localiza-se na região noroeste do estado de Acre, na 

margem esquerda do rio Juruá (IBGE, 2018). 

 

De acordo com o último censo, Cruzeiro do Sul tinha, em 2010, 78.505 habitantes 

com estimativa para 2018 de 87.673 habitantes, distribuídos em zonas urbanas e 

rurais (IBGE, 2018).  

 

Quanto ao território e ambiente, Cruzeiro do Sul apresenta 12.7% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 37.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 3.7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2018). 

 

Quanto à educação, a avaliação realizada em 2015 mostrou que os alunos dos anos 

inicias da rede pública tiveram nota média de 5.2 no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. A 

comparação com cidades do mesmo estado, revelou que a nota dos alunos dos anos 

iniciais colocava esta cidade na posição 6 de 22. Considerando a nota dos alunos dos 

anos finais, a posição passava a 3 de 22. A taxa de escolarização, para pessoas de 6 

a 14 anos, foi de 94.9 em 2010.  
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na rede de saúde de Cruzeiro do Sul, destacam-se os hospitais: Hospital Geral de 

Cruzeiro do Sul, Hospital Regional do Jurua, Hospital de Jurua do Cruzeiro do Sul e 

uma Maternidade, dentre outros.  

 

O município tem um total de 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) urbanas e 12 UBS 

na área rural. Tem equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

vinculadas às unidades. Além disso, o município tem um hospital geral, com um ponto 

de pronto socorro, uma maternidade, dois laboratórios clínicos e um hospital 

dermatológico. 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde 

A área de abrangência da Unidade de Saúde da Família Maritizal tem três escolas e 

duas igrejas Assembleia de Deus e Batista. A estrutura de saneamento básico na 

área não é satisfatória, a maior parte da comunidade vive na área rural onde a 

maioria das famílias mora em sítios com situações de moradias e coletas de lixo 

precárias.  

  1.4 A Equipe de Saúde da Família Ramal 3 

 

A equipe de saúde da família do Ramal 3 está situada na BR 364. É composta por 

um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e nove agentes 

comunitários de saúde.  A Equipe de Saúde atende cerca de 655 famílias num total 

de 2.130 habitantes; desses, 985 são homens e 1145 são mulheres, distribuídos por 

faixa etária, conforme representado 

Durante o ano de 2017, foram realizadas 2.065 consultas médicas e 135 visitas 

domiciliares, bem como consultas de pré-natal (médico e enfermeira), puericulturas 

e acompanhamentos aos pacientes com doenças crônicas (DC). Em relação ao 

atendimento aos pacientes com DC em especial os hipertensos diagnosticados. 

 

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

(primeiro passo) 
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O diagnóstico situacional realizado na área de abrangência da unidade básica de 

saúde Ramal 3 foi realizado com a participação de todos os membros da equipe de 

saúde, tendo em vista que todos conhecem a área adscrita e fazem visitas 

domiciliares e de acordo com os ensinamentos de Faria, Campos e Santos (2018).    

Assim, a identificação dos problemas mais prevalentes mostrou: 

 Alto índice de pessoas com hipertensão arterial; 

 Alto índice de pessoas com diabetes; 

 Alcoolismo; 

 Alta demanda por consulta espontânea na Unidade; 

 Rotatividade de médicos na Unidade. 

 Problemas sanitários na área de abrangência. 

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

intervenção (segundo passo) 

 A equipe, em reunião, discutiu os problemas identificados e priorizou os problemas 

seguindo os critérios: Importância, urgência e capacidade de enfrentamento da 

equipe, conforme demonstrado no Quadro 1.  

Quadro 1- Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da área de abrangência da unidade de saúde da família Ramal 3, 2018. 

Principais Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfretamento*** 

Seleção**** 

Alto índice de pessoas 

com hipertensão arterial 

Alta 7 Dentro 1 

Alto índice de pessoas 

com diabetes 

Alta 6 Dentro 2 

Alcoolismo Alta 5          Dentro 3 

Alta demanda por 

consulta espontânea na 

Unidade 

Alta 5 Parcial 3 

Rotatividade de médicos 

na Unidade 

Alta 4 Parcial 4 

Problemas sanitários na 

área de abrangência 

Alta 4 Fora 4 

Fonte: próprio autor 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
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****Ordenar considerando os três itens 

 
 
Dentre os problemas de maior relevância e com capacidade de enfrentamento pela 

nossa equipe de saúde, decidimos, no atual momento, em investir nas pessoas com 

hipertensão devido aos seus riscos e consequências para vida da pessoa.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A opção por tratar neste estudo da hipertensão arterial é devido ao número alto de 

hipertensos na nossa área de abrangência e dos riscos, quando não controlada, que 

esta doença traz para as pessoas. 

Nas estatísticas de saúde pública percebe-se que “a HAS tem alta prevalência e 

baixas taxas de controle, sendo considerado um dos principais fatores de risco (FR) 

modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública”, como citado 

nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p.1). 

A VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão também afirma que “ A prevenção primária 

e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser 

metas prioritárias dos profissionais de saúde” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p. 3). 

Malachias et al. (2016, p. 5), em relação à prevenção da hipertensão, asseguram que: 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas 
públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos 
meios de comunicação. O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, 
o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados, por meio da 
modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos 

 

Portanto, cabe aos profissionais da saúde, principalmente os que se encontram na 

atenção básica, realizar ações que visem ao controle da hipertensão para que   

fatores de risco sejam minimizados e, assim, possam ser evitadas as doenças 

cardiovasculares em consequência da hipertensão não controlada.  

Na nossa área de abrangência achamos 132 pacientes com Diabetes Mellitus e 

Hipertensão e, na maioria, não fazem o tratamento periódico e nem correto além de 

terem fatores de risco associados como obesidade, sedentarismo e alcoolismo.                                                                                                              

Dessa forma, torna-se importante propor e realizar ações para diminuir os fatores de 

risco assim como as doenças cardiovasculares e, consequentemente, melhorar a 

qualidade de vida da população. 
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3 OBJETIVO 

   

Elaborar um projeto de intervenção para reduzir os fatores de risco dos pacientes 

hipertensos atendidos pela equipe de saúde do Ramal 03, em Cruzeiro do Sul, Acre, 

a partir de ações educativas.   
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) conforme o texto da seção 2 do módulo de Planejamento (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). Estes autores esclarecem que o uso de ferramentas de 

planejamento permite maior aproveitamento do tempo e dos recursos e permite, 

também, a participação social e melhor relação de custo-benefício tendo em vista que 

estabelecem prioridades com base nos próprios conhecimentos. 

Para a elaboração do projeto também se fez pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), com os descritores: Estratégia Saúde da Família, hipertensão e educação em 

saúde.  

Também foram pesquisados os Cadernos do Ministério da Saúde que abordam o 

tema hipertensão e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos maiores problemas de saúde 

pública do mundo e é definida como a Pressão Arterial Sistólica (PAS) igual ou 

superior a 140 mmHg e a Pressão Arterial Diastólica (PAD) igual ou superior a 90 

mmHg. Sempre está associada a distúrbios metabólicos e alterações funcionais e é 

agravada na vigência de outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade, 

diabetes melito, dentre outros.  É responsável pelo grande número de internações 

hospitalares em todo mundo, representando custo socioeconômico muito elevado 

(WEBER et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2011).    

Pesquisa realizada com docentes de uma instituição revelou, como fatores de risco, 

os hábitos alimentares não saudáveis, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, 

sobrepeso e obesidade e teceram a seguinte reflexão: “Para que o autocuidado tenha 

sucesso é necessário perceber as próprias necessidades, ou seja, indagar-se sobre 

que é realmente preciso ter no estilo de vida para manter a saúde” (SILVA; SOUZA, 

2004, p.s/n). 

Aziz (2014) aponta o sedentarismo como um dos principais fatores de risco para 

aumento da pressão arterial e diz que a HAS e o sedentarismo associados provocam 

alta taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Daí, a necessidade de ações 

educativas para se trabalhar com os pacientes e este, conscientemente, possam 

mudar o estilo. 

Moreira et al. (2013, p.525) afirmam, a partir de estudo com adolescentes, que a 

obesidade é fator de risco para o desenvolvimento da HAS para esta faixa etária. 

Orientam para que estratégias de saúde sejam   organizadas “ para a prevenção, o 

controle e o tratamento da HAS e da obesidade na adolescência, a fim de reduzir os 

prejuízos à saúde em curto e longo prazo” 

Ainda Moreira et al. (2013) mostram, nesse estudo com adolescentes, que há 

correlação entre aumento de massa corporal e a pressão arterial, ou seja, a 

obesidade de igual modo encontra-se associada à circunferência abdominal. Já 

resultados encontrados por Silva et al. (2009) mostram que há associação da 
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hipertensão com a cor de pele, predisposição genética, consumo exagerado de certos 

alimentos, consumo de álcool e estresse. 

Para Cavagioni e Pierin (2011, p.442), no tratamento da hipertensão, 

O grande desafio para todos, instituições e profissionais, é reconhecer e 
encontrar mecanismos para atuar nos fatores de risco modificáveis. É 
imperativo o estímulo à atividade física, a adoção de hábitos alimentares mais 
saudáveis para manutenção ou redução do peso corporal, eliminação do 
tabagismo e moderação na ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, pode-
se minimizar a elevação dos níveis pressóricos, que podem surgir com o 
aumentar da idade e da influência genética. 

 

Quanto ao tratamento da HAS, no que diz respeito às medidas não medicamentosas, 

segundo Malachias et al. (2016, p.33), elas englobam o controle de peso, alimentação 

saudável, prática de atividades físicas, diminuição/cessação do tabagismo, entre 

outros. Todo o tratamento deve ser acompanhado por equipe multiprofissional, 

composta por: ”médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, professores de 

educação física, funcionários administrativos e agentes comunitários de saúde”, 

dentre outros, tendo em vista que se consegue maior adesão dos pacientes.   

Pesquisa realizada por Barreto, Reiners e Marcon (2014) destacou que a não adesão 

ao tratamento medicamentoso da HAS se relaciona ao pouco conhecimento sobre a 

doença, às medicações de difícil compreensão e insatisfação com o atendimento nos 

serviços de saúde. 

Contudo, o Ministério da Saúde já alerta que:  

 

Os profissionais da AB têm importância primordial nas estratégias de 
prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. 
Devem também, ter sempre em foco o princípio fundamental da prática 
centrada na pessoa e, consequentemente, envolver usuários e cuidadores, 
em nível individual e coletivo, na definição e implementação de estratégias de 
controle à hipertensão (BRASIL, 2013, p.21). 

 

Barreto, Reiners e Marcon (2014) consideram que a educação em saúde para o 

tratamento da HAS na atenção básica é imprescindível, uma vez que o maior 

conhecimento do paciente sobre sua doença faz com que ele tenha maior 

comprometimento com o próprio cuidado. 
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É sabido, também, que o grupo educativo proporciona diálogo e discussão entre os 

pares. 

Constatou-se a troca de experiências entre os usuários, demonstrando que 
eles não estão sozinhos no enfrentamento do adoecimento crônico. Também, 
é perceptível que a educação promove mudanças de estilo de vida, possível 
pela reflexão acerca da doença e busca de um caminho terapêutico 
adequado ao cotidiano do usuário, o que pode favorecer sua autonomia e a 
capacidade de cuidar de si (ALMEIDA; MOUTINHO, 2014, p.336) 

 

Com base nesses conhecimentos é que consideramos que ações educativas na 

nossa área de abrangência serão de grande benefício para os nossos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

6  PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Este projeto de intervenção seguiu os passos do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), conforme Faria, Campos e Santos (2018).  

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

No diagnóstico situacional os dados de morbidade apontaram maior prevalência, na 

comunidade, a HAS, seguida do diabetes mellitus e alcoolismo. Assim, uma   das 

maiores preocupações desse achado refere-se ao crescente número de hipertensos. 

Dos 149 pacientes hipertensos atendidos, 132 apresentavam fatores de risco 

associados com diabetes e outras morbidades. 

Torna-se, portanto, relevante e necessária a proposição de ações educativas que 

auxiliem os pacientes hipertensos a cuidarem-se melhor e conscientes da importância 

de seguir o tratamento proposto, quer seja medicamentoso, quer seja, não 

medicamentoso. 

6.2 Explicação do problema (quarto passo)  

Destaca-se, para se conseguir alcançar resultados positivos com o tratamento e 

controle da hipertensão seguir o que o Ministério da Saúde recomenda  a respeito da 

prevenção dos fatores de risco da HAS: “A prevenção primária da HAS pode ser feita 

mediante controle de seus fatores de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, 

excesso de adiposidade, especialmente na cintura abdominal, abuso de álcool, entre 

outros” Prossegue afirmando que :“Deve-se iniciar um processo de educação em 

Saúde no qual a pessoa é motivada a adotar comportamentos que favoreçam a 

redução da pressão arterial[...]( BRASIL, 2013, p.37). 

  6.3 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

Os nós críticos identificados e discutido pela equipe são: 

 Baixo nível de informação a respeito da hipertensão arterial e seus fatores de 

risco  

 Pequena participação dos pacientes hipertensos nas atividades educativas.  

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
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Os quadros 2 e 3 apresentam as ações, projetos, recursos, resultados, produtos 

esperados e responsáveis apelas ações programadas para cada nó crítico.  

Quadro 2 -Operações sobre o nó crítico 1 “Baixo nível de informação a respeito da 

hipertensão arterial e seus fatores de risco” relacionado ao problema “ Alto índice de 

pessoas com hipertensão arterial”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família  Ramal 3, do município  Cruzeiro do Sul, Acre, 2018 

Nó crítico 1 Baixo nível de informação a respeito da hipertensão arterial e seus 

fatores de risco 

Operação  
Orientar os pacientes hipertensos sobre hipertensão, os cuidados 

necessários para reconhecer quando a pressão pode ter aumentado e 

seus fatores de risco; 

 

Orientar, em grupos educativos, os hipertensos sobre a importância da 

alimentação saudável, necessidade de exercícios regulares e 

seguimento do tratamento. 

 

Propor grupos de caminhada. 

 

Projeto 
Sei cuidar de mim 

Resultados 
esperados 

Pacientes com melhor alimentação, participando de atividades físicas, 

seguindo o tratamento e níveis pressóricos controlados.   

Produtos 
esperados 

Grupos educativos em funcionamento 

Grupos de caminhada ativos.  

Recursos 
necessários 

Estrutural: espaço para as reuniões de grupo e para caminhadas.  

Cognitivo: Informação sobre o tema HAS 

Financeiro: aquisição de material didático 

Político: Sensibilizar gestores, gerencia e equipe para os grupos. 

Recursos críticos Financeiro: aquisição de material didático 

Político: Sensibilizar gestores, gerencia e equipe para os grupos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Gerência e equipe para os grupos  

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto aos gestores e gerência 

Prazo 2 meses para o início das palestras. 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de O monitoramento será feito pela enfermeira, a partir de controle 
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Quadro 3 - Operações sobre o nó crítico 2 “Pequena participação dos pacientes 

hipertensos nas  atividades educativas” relacionado ao problema “ Alto índice de 

pessoas com hipertensão arterial”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Ramal 3, do município Cruzeiro do Sul, Acre, 2018 

monitoramento e 
avaliação das 
operações 

pressórico dos pacientes hipertensos, quinzenalmente, por ocasião dos 

grupos.  

Nó crítico 1 Pequena  participação dos pacientes hipertensos nas  atividades 

educativas 

Operação  
Mostrar aos os pacientes hipertensos a importância de participarem dos 

grupos educativos para tirem suas dúvidas, expectativas a respeito da 

hipertensão e de outros problemas que o desejarem. 

 

Projeto 
Sou presente 

Resultados 
esperados 

Pacientes participando dos grupos educativos; 

 

Produtos 
esperados 

Grupos educativos em funcionamento 

Grupos educativos com dinâmicas atrativas e ao nível de compreensão 

dos sujeitos 

Recursos 
necessários 

Estrutural: espaço para as reuniões de grupo. 

Cognitivo: conscientização sobre a importância de participação nos 

grupos 

Financeiro: aquisição de material didático 

Recursos críticos Financeiro: aquisição de material didático 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe de saúde 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto à equipe de saúde 

Prazo 2 meses para o início dos grupos 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico 

Enfermeiro 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O monitoramento será feito pela enfermeira, a partir de controle 

pressórico dos pacientes hipertensos, quinzenalmente, por ocasião dos 

grupos.  
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que, com a implantação e implementação das ações educativas propostas, 

que os pacientes hipertensos da nossa área adscrita, tenham maior controle da 

hipertensão. 

Esse controle, é claro, ocorrerá a partir de conscientização dos pacientes hipertensos 

nas discussões em grupos quando todos terão oportunidade  de apresentarem suas 

dúvidas, receios, necessidades, reconhecerem os fatores de risco que podem, se não 

controlados, prejudicarem a qualidade de vida deles.  

As orientações quanto ao tratamento dizem respeito ao tratamento medicamentoso e 

ao não medicamentoso e serão feitas de acordo com o tempo de compressão de 

cada sujeito presente. 

Busca-se, dessa forma, diminuir o índice de pessoas com hipertensão atendidos pela 

equipe de saúde da família Ramal  3, Cruzeiro do Sul, Acre. 
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