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RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresenta uma proposta de intervenção no processo 

saúde-doença, no grupo de hipertensos do município de Roteiro – AL. Com base no 

diagnóstico situacional, foi observado o alto número de hipertensos na população 

cadastrada, no e-sus, como também nas causas de internação e índices de óbitos, 

tendo como causa os agravos das doenças do aparelho circulatório. Desta maneira, 

arquitetou-se esta proposta de intervenção, pautada pela perspectiva da promoção 

de ações de Educação Permanente em Saúde, tendo como público-alvo as equipes 

de Estratégia Saúde da Família, no âmbito da Atenção Básica, com o intuito de 

possibilitar às equipes, maior domínio sobre a temática das práticas integrativas e 

complementares em saúde e a promoção do autocuidado, para uma ação 

profissional mais eficaz de adesão ao tratamento por parte dos usuários. Para o 

desenvolvimento das ações é proposto além da viabilização de ações de educação 

permanente em saúde, a discussão com as equipes sobre a construção de 

estratégias de apoio aos usuários no processo de mudança de hábitos e  adoção 

das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, como ferramenta de  

promoção, prevenção e tratamento da hipertensão arterial sistêmica, para além da 

prática medicamentosa.  

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica. Educação permanente em saúde. 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Autocuidado. Promoção em 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 

This work presents a proposal for intervention in the health-disease process, in 

the group of hypertensive patients in the city of Roteiro - AL. Based on the situational 

diagnosis, it was observed the high number of hypertensive patients in the registered 

population, in e-sus, as well as the causes of hospitalization and death rates, having 

as a cause the diseases of the circulatory system. In this way, this intervention 

proposal was designed, based on the perspective of promoting Permanent Education 

in Health actions, having as target audience the Family Health Strategy teams, within 

the scope of Primary Care, in order to enable the teams , greater mastery of the 

theme of integrative and complementary health practices and the promotion of self-

care, for a more effective professional action of adherence to treatment by users. For 

the development of actions, it is proposed, in addition to enabling permanent health 

education actions, the discussion with the teams about the construction of support 

strategies for users in the process of changing habits and adopting Integrative and 

Complementary Health Practices, as a tool promotion, prevention and treatment of 

systemic arterial hypertension, in addition to medication practice. 

 
Keywords: Systemic arterial hypertension. Permanent health education. Integrative 

and Complementary Health Practices. Self – care. Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho foi sendo construído gradativamente ao avanço da aluna 

autora no curso de especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

ofertado pela Escola de Enfermagem, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

O curso possibilitou maior compreensão e autonomia do protagonismo profissional 

no âmbito da Atenção Básica em Saúde, pois segundo o Ministério da Saúde: 

 
A Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se 
caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na 
situação de saúde das coletividades. 

   

  Desta maneira, por Atenção Primária à Saúde, entendem-se ações que 

rebatam na saúde da coletividade, que pode ser uma micro área, uma comunidade, 

um bairro, etc. É aquela determinada atividade planejada por uma equipe, de um 

determinado local, para colher frutos de melhores índices de saúde da população 

local. Aliado a este entendimento, o avanço nas disciplinas proporcionou, um salto 

qualitativo nos conhecimentos dos dados da situação de saúde da população de 

Roteiro, município alagoano onde a profissional atua. 

   No decorrer do processo acima citado, foi construído o diagnóstico 

situacional do município, e foi observado um alto número de pessoas hipertensas, 

além de números consideráveis de agravos causados por essa patologia, como o 

acidente vascular cerebral, AVC, e os problemas cardíacos, além desses agravos 

aparecerem também entre os principais motivos de internação e causas de óbitos 

locais. 

  Portanto, a motivação para a construção deste projeto de intervenção, vem da 

necessidade pessoal e profissional, de entendimento primeiro do âmbito de atuação: 

a Atenção Primária, em equipe multiprofissional E-NASF, e segundo da necessidade 

real de saúde da população local, a problemática do considerável número de 

hipertensos e os agravos causados pela patologia. Então, pretende-se trabalhar a 

promoção e prevenção à saúde no âmbito da Atenção Primária, com o envolvimento 

e capacitação das equipes de saúde, com o intuito de promover uma intervenção 

efetiva no processo saúde/ doença, dos hipertensos na busca por mudança de 
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hábitos, qualidade de vida, diminuição da prática farmacológica e diminuição de 

danos, como também contribuir para a construção da literatura pertinente ao tema. 

   Desta forma, com o aprofundamento nos conhecimentos da Atenção Básica à 

Saúde, como também da realidade local da saúde da população, com o 

levantamento dos dados epidemiológicos, surge a necessidade profissional de 

intervir de forma efetiva, na busca por impactos positivos na saúde dos hipertensos, 

entendendo também, o protagonismo das equipes de ESF. 

Para tal intervenção, entende-se a importância de adesão das práticas 

Integrativas e complementares no cuidado em saúde, uma vez que estas se 

propõem ao tratamento de diversas patologias de forma não farmacológica, com 

impactos positivos na qualidade de saúde e vida dos pacientes. As práticas 

integrativas e complementares em saúde, têm como objetivo proporcionar 

tratamentos alternativos aliados aos tradicionais, ou seja, uma possibilidade a mais 

de intervenção profissional no manejo de problemas de saúde, com ênfase no 

desenvolvimento do autocuidado e para além da prática medicamentosa.  

Durante o processo de construção deste projeto de intervenção, percebeu-se a 

necessidade de promover ações de Educação Permanente em Saúde, voltados para 

a temática da hipertensão arterial, junto a essas equipes. Entendendo que, as ações 

de Educação Permanente em Saúde, poderão proporcionar maior domínio sobre o 

tema, aos profissionais, para que estes possam de fato intervir e impactar na 

realidade dos hipertensos das áreas atendidas.  

   Sendo assim, além das características do município e o diagnóstico 

situacional o leitor vai encontrar a seguir, um detalhamento sobre os serviços de 

saúde, das equipes de saúde e das relações destes com os usuários dos serviços, 

conhecer também os principais problemas de saúde, vividos por essa população, 

como também o detalhamento do projeto de intervenção, objetivos e relevância. 

Conforme ressaltado, o presente trabalho é uma proposta de intervenção 

multiprofissional de Educação Permanente em Saúde, voltada para os profissionais 

da Atenção Básica do município de Roteiro, com o intuito de promover uma ação 

efetiva no processo saúde-doença no grupo de hipertensos. Para isto, apresenta-se 

nos próximos itens o diagnóstico situacional do município e os aspectos gerais. 
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1.1 Aspectos gerais do município de Roteiro 

   O município de Roteiro com 6.664 pessoas (estimativa IBGE no ano de 

2.019), localiza-se a 55,1 Km da capital alagoana.  A cidade não apresenta 

expressivo aumento no número de habitantes, desde o último senso o de 2004, 

(6.749 habitantes), uma das explicações pode estar no fato da cidade não ter 

indústrias, ou comércio fortalecido.  

A cidade tem como principais atividades econômicas, a pesca, o corte da cana, 

pequenos comércios locais, o turismo e os empregos públicos municipais como 

renda. A praia do Gunga é a principal atração turística da cidade, mas como a praia 

fica distante do centro urbano, e também, trata-se de uma propriedade privada, a 

exploração dessa atividade não retorna prosperidade para o município. 

   A atividade política local era desenvolvida apenas por um grupo político, que 

estava à frente da administração há décadas, onde os mesmos é quem detém a 

maior quantidade de terra da região, e há 8 anos houve a mudança de liderança, 

onde tem-se conseguido desde então uma política polarizada.  

   A população do município de Roteiro, em sua grande maioria, é composta por 

pessoas e/ou famílias pobres e extremamente pobres, segundo dados da 

Assistência Social Municipal, 700 famílias recebem mensalmente cesta básica, 550 

famílias recebem três vezes por semana sopa, 100 famílias são beneficiárias do 

bolsa saque, que é um programa assistencial municipal no valor de R$100,00 

mensais e 58 famílias recebem auxílio do aluguel social. Segundo a Assistência 

Social local, a maioria dessas pessoas não tem emprego fixo ou sobrevive de 

pequenos serviços, que não possibilita aos mesmos uma condição melhor de vida. 

   Na área da saúde a cidade faz parte da microrregião 5, tem três Unidades 

Básicas de Saúde, sendo uma na zona rural, com cobertura de 100% da população.  

 O saneamento básico da cidade, passa por um processo de obras, com a 

promessa de que, o município seja 100% saneado, feito que colocará a cidade como 

a primeira do litoral sul alagoano 100% saneada. No que diz respeito a área da 

saúde, o município conta com o sistema municipal de saúde que será apresentado a 

seguir. 
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1.2 O sistema municipal de saúde  

  Com relação ao sistema municipal de saúde, atualmente, o município conta 

com três UBS, sendo uma mista e outa na zona rural, são ofertados para a 

população plantões médicos, todos os dias da semana na UBS mista.  Conta 

também, com três equipes de saúde bucal, uma em cada UBS, uma equipe do Nasf, 

que mudou sua nomenclatura, para equipe multiprofissional E-NASF. Há também, 

serviços especializados como: ginecologista, urologista, psiquiatra, pediatra, 

ambulatório de fisioterapia, psicologia, nutrição. Além da Vigilância epidemiológica e 

sanitária, bastante atuantes, e uma academia da saúde. 

   A organização da rede local de saúde é nível de atenção primária, com 

resolutividade bastante satisfatória, são desenvolvidas atividades, de promoção e 

prevenção, com a participação da população, há uma relação profissional forte e 

bem estabelecida entre usuários, Agentes Comunitários de Saúde e UBS.  

   Em relação à promoção e prevenção à saúde, são desenvolvidas ações de 

acordo com cada cor do mês e seus temas, mutirões de prevenções em micro áreas, 

com envolvimento das equipes de saúde e comunidades. São trabalhados grupos 

como, de gestantes, hiperdia e obesidade. Tem também, um laboratório de exames 

que atende a população duas vezes por semana no município. Há muita coisa ainda 

para melhorar, mas percebemos uma população bem assistida em relação ao nível 

primário. 

   A referência e a contrarreferência em nível local, é realizada de forma 

bastante satisfatória, como já enfatizado, as equipes de saúde tem um bom 

relacionamento profissional entre si, e destes com os usuários. Sendo assim, a troca 

de informações e os encaminhamentos, na rede municipal, em geral são bem 

sucedidos. Porém quando o usuário necessita de atendimentos fora do município, 

essa comunicação é bastante prejudicada, praticamente não existe, e na maioria 

dos casos, as equipes locais contam apenas com o relato do próprio usuário e de 

sua família. 

  Desta forma, há o entendimento que em nível local, apesar de algumas 

dificuldades, como é o caso da falta de prontuário eletrônico, o sistema de saúde 

predominante é a Rede de Atenção à saúde, entretanto quando o usuário necessita 

de serviços que não são ofertados na rede municipal, o sistema de saúde aproxima-
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se mais do sistema fragmentado, pela falta e/ou existência a troca de informações, 

entre as equipes de saúde. 

  Sendo assim, como já apresentado o sistema municipal de saúde possui 

apenas a Atenção Básica, composta por três equipes de ESF, três equipes de saúde 

bucal, uma Academia de Saúde e uma equipe multiprofissional E-NASF, que atende 

toda rede municipal de saúde. A dinâmica de trabalho e composição da equipe 

multiprofissional E-NASF, serão discutidos nos próximos itens. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

   Como mencionado acima, o município conta com cobertura 100% da ESF, 

isso possibilita as equipes um satisfatório conhecimento dos problemas e 

potencialidades locais, uma vez que, a atuação do E-NASF, abrange todo município. 

   A equipe E-NASF, equipe multiprofissional, conta com uma Assistente Social, 

uma Fisioterapeuta, uma Nutricionista, um Profissional de Educação Física e um 

Psicólogo. Essa atuação acontece, dando suporte à promoção e prevenção da 

saúde municipal junto às Equipes de Estratégia Saúde da Família, como também, na 

articulação da população local, com a rede de serviços municipais, em especial a 

Secretaria Municipal de Saúde.  A cidade possui coleta de lixo, com coleta acontece 

diária. O município conta com 5 escolas, uma creche e um centro educacional 

infantil. Há também as Associações, são elas: dos pescadores, taxistas e catadores 

de recicláveis. 

   Uma vez apresentada a abrangência da atuação da equipe multiprofissional 

E-NASF, ou seja, atende a todo o município e assiste às equipes municipais de 

saúde, sendo assim, no próximo item será apresentado a rotina e dinâmica do 

trabalho realizado atualmente. 

 

1.4 As Unidades Básicas de Saúde 

     Como já mencionado, a equipe E-NASF, equipe multiprofissional de 

saúde, atende todo o município, ou seja, atende a Academia de Saúde e as três 

UBS: UBS Eládio Marcelino, unidade mista, PSF I; UBS Genilza de Castro, PSF II, 

localizada na zona rural; e UBS Agenor Ribeiro, PSF III.  Todas as estruturas 

listadas, funcionam em unidades próprias do município, as UBS contam ainda, cada 

uma com uma equipe de saúde bucal e farmácia, essas, com atendimentos de 
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ajudante de farmácia, a rede de saúde local, tem apenas um farmacêutico 

responsável pelas farmácias das UBS e pela CAF. 

   A Academia de Saúde está sempre com atividades, pois é considerável a 

aceitação dos munícipes pelas atividades desenvolvidas, tem até lista de espera, os 

Profissionais de Educação Física que lá atuam, como também os usuários, passam 

por dificuldades em relação a restituição de equipamentos, esses são fatores  que 

fazem parte de adaptações para a realização do trabalho. 

   A UBS mista Eládio Marcelino, apresenta maior fluxo de atendimentos e 

alguns problemas estruturais, pois a sua estrutura física, é a única dentre as três 

UBS, que não está de acordo com o manual de estrutura física das Unidades 

Básicas de Saúde, do Ministério da Saúde. Somados, o grande volume de 

atendimentos e a inadequação estrutural, resulta em uma UBS, na maior parte do 

dia com grande número de pessoas nas salas de espera, como também, falta de 

salas para que os profissionais possam fazer os atendimentos aos usuários.   

A unidade não possui sala de reuniões para as equipes, quando necessário se 

reunir, a equipe fica em busca de um consultório, que esteja momentaneamente 

desocupado, e os grupos operativos e as atividades de promoção e prevenção à 

saúde, também de forma improvisada, utilizam a antessala dos fundos da UBS. 

Esses problemas estão sendo discutidos com a gestão, no intuito de atender a 

necessidade de, alocar os atendimentos especializados em estrutura física própria 

para esse perfil de atendimentos, profissionais e usuários, além da necessidade da 

adequação da estrutura física da UBS, de acordo com a preconizada pelo Ministério 

da Saúde.  No anexo desta unidade, também funciona a CAF.  

   A UBS Genilza de Castro, que funciona na zona rural, tem um menor fluxo de 

atendimentos e apesar da estrutura física estar, de acordo com o manual de 

estrutura física das unidades básicas, os profissionais salientam, que a mesma está 

precisando de reformas, pois apresenta atualmente infiltrações e consequentemente 

mofo, segundo os mesmos profissionais a unidade está bem localizada, fato 

sinalizado , também pelos usuários. As reuniões de equipe, os grupos operacionais 

e as atividades coletivas são realizadas em espaço próprio para este fim no interior 

da UBS. 

   Já a UBS Agenor Ribeiro, apesar de estar dentro da microárea, não está bem 

localizada. Os usuários queixam-se da distância da UBS, que também apresenta 
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estrutura física compatível com o mesmo manual, citado acima e as atividades 

coletivas, tanto de profissionais, como destes com os usuários, acontecem em local 

apropriado.  

   O sistema de serviço ofertado pelo município, é a rede de atuação à saúde. 

Redes de atuação à saúde são “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde 

de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integridade do cuidado” 

(BRASIL, 2010).  

   Desta forma, o Sistema Rede de Atenção à Saúde, possui características, 

como: população adscrita; planejamento de demanda pelas necessidades de saúde 

desta mesma população; relação entre equipes multiprofissionais, usuários e suas 

famílias com ênfase no autocuidado orientado, dentre outras, que coadunam com a 

oferta do serviço no município, apesar do mesmo ainda não contar com o prontuário 

eletrônico. 

  Os atributos de qualidade do cuidado em saúde em relação a essa estrutura 

de forma geral, pode ser analisados da seguinte forma:  

a) Eficácia, entendida como a solução dos problemas de saúde, pode-se dizer que 

em nível de atenção básica, tem uma ação satisfatoriamente eficaz, pois a 

população é bem assistida, através dos plantões médicos, da relação desta com os 

ACS;  

b) Eficiência, que é a relação custo-benefício das ações em saúde, este atributo é 

regularmente satisfatório, pois da mesma forma que temos ações muito bem aceitas 

pela população, existem também ações que poderiam ser melhores planejadas, 

principalmente se o destinatário dessas, os usuários, fossem ouvidos;  

c) Efetividade, este atributo é a soma dos anteriores, ou seja, eficácia mais 

eficiência, sendo assim, conforme observado existem pontos a serem aprimorados; 

d) Equidade, segundo o texto, Processo de Trabalho em Saúde e Modelo de 

Atenção: “devemos considerar que os problemas e necessidades de saúde têm 

distribuição desigual na sociedade, fruto da distribuição e da ação também desigual 

dos seus determinantes e condicionantes” (pág. 42), então é algo a ser buscado 

continuamente, tanto pela própria definição de equidade, quanto pelas observações 

já realizadas das ações desenvolvidas o município;  
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e) Oportunidade, refere-se ao momento que é oferecido o cuidado, bem este 

atributo, é bem satisfatório, pois os munícipes, não enfrentam problemas, como: falta 

de médicos, filas de espera em nível de Atenção Básica;  

f) Continuidade, aqui entendida como a articulação entre o início do cuidado e a 

articulação com outros níveis de assistência, este atributo é comprometidamente 

insatisfatório, pois o município conta apenas com a Atenção Básica, necessitando 

referenciar os usuários à rede de atenção fora do município, pois quando é 

necessário, atendimentos de média e alta complexidade, não tendo os serviços de 

saúde local a contrarreferência;  

g) Acessibilidade, plenamente satisfatório, os usuários tem considerável facilidade 

em acessar os serviços de saúde, inclusive com a oferta de carros e ambulâncias, 

aos que estão momentaneamente ou permanentemente impossibilitados de 

buscarem os serviços, como também recebem a visita das equipes ESF;  

h) Otimização, também relacionado à relação custo-benefício, é algo a ser 

continuamente buscado, tanto em relação a recursos materiais como humanos, para 

este último, a necessidade de permanente planejamento e avaliação das ações, 

contribui bastante para esta busca permanente, e neste quesito sempre há algo a 

ser melhorado, na rede municipal de saúde de Roteiro não é diferente;  

i) Legitimidade, analisada como a representação social de uma ação, mais uma vez 

percebe-se a necessidade de ouvir e incluir no processo de planejamento, o 

destinatário das ações, pois nem sempre eles se sentem representados ou atraídos 

pelas ações pensadas e desenvolvidas pelas equipes para eles;  

j) Ética, atributo relativamente comprometido, pois em alguns atendimentos 

individuais, da equipe multiprofissional E-NASF, são recebidas queixas em relação a 

ética profissional, posturas repressivas das equipes ESF, para com os usuários. 

   Feitas estas considerações, a respeito das equipes locais de saúde, a 

dinâmica de trabalho e suas principais características e particularidades, o próximo 

tópico irá de forma mais detalhada, tratar da Equipe multiprofissional E-NASF. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família, E-NASF, equipe multiprofissional de saúde 

do município de Roteiro 

   Conforme já mencionado, a equipe multiprofissional, E-NASF do município de 

Roteiro é composta por cinco profissionais: Uma Assistente Social, uma 

Fisioterapeuta, uma Nutricionista, um Profissional de Educação Física e um 

Psicólogo, com uma excelente relação interpessoal. A equipe está atuante na ESF 

há pouco mais de 3 anos, em 2019 tivemos houve bastante reconhecimento em 

relação ao trabalho desenvolvido, pois na avaliação do PMAC, esta foi a única 

equipe do município que obteve avaliação muito boa. Alguns colegas da Equipe 

tiveram a oportunidade de fazer o curso de Apoio Matricial na Atenção Básica com 

Ênfase nos Nasf-AB, tudo isso resultou em uma boa adesão ao planejamento das 

nossas ações.  

   As atividades estão voltadas para o trabalho de promoção e prevenção à 

saúde, com ações coletivas, com os temas de acordo com o calendário do Ministério 

da Saúde e de eventuais demandas do município. Também faz parte da rotina de 

trabalho, as visitas e atendimentos domiciliares programadas por encaminhamentos 

e as demandas espontâneas. Coordena-se grupos operativos de atividade física 

para a terceira idade e para gestantes. A relação da equipe com os usuários e com 

as equipes ESF, é de muita aceitação e confiança mútua, pois a equipe alcançou 

alto grau de resolutividade em relação às demandas recebidas, mas o processo de 

trabalho precisava ser melhor planejado. 

   Recentemente na tentativa de maior aproximação desta equipe com as 

equipes ESF, houve uma divisão entre as equipes de ESF, em forma de rodízio 

trimestral, tendo em cada equipe ESF um ou dois profissionais da equipe E-NASF 

como referência, na busca pela organização das atividades coletivas e conhecer 

com maior profundidade a realidade das microáreas, referente a cada equipe ESF, 

com avaliação ao fim de cada trimestre. 

Os atributos de qualidade do cuidado em saúde em relação a equipe 

multiprofissional E-NASF de forma geral, pode ser analisados da seguinte forma:  

a) Eficácia: plenamente satisfatório, pois como já observado, as demandas que 

chegam são todas solucionadas e encaminhadas a contento;  

b) Eficiência: as ações poderiam ser melhor  planejadas , por vezes este atributo fica 

comprometido, por tanto é algo a ser buscado pela equipe;  
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c) Efetividade, regularmente satisfatório;  

d) Equidade, a partir do plano de ação construído para essa especialização, 

pretende-se superar a desigualdade das ações em relação a vulnerabilidade dos 

problemas de saúde da população assistida;  

e) Aceitabilidade, satisfatória;  

f) Otimização, para ser alcançado plenamente pela equipe existe a necessidade de 

planejamento sistemático;  

g) Legitimidade, na maioria das ações percebe-se grande participação dos usuários 

e satisfação destes com as informações apresentadas. 

  Com base nessas análises, percebe-se as potencialidades e as fragilidades 

do trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-NASF, do município de 

Roteiro. Desta forma, os seus integrantes estão sempre em busca de 

aperfeiçoamento profissional, como será melhor explorado a seguir. 

 

1.6 O funcionamento da Equipe Multiprofissional E-NASF do município de 

Roteiro 

   Como mencionado acima, para aprimorar o processo de trabalho, os 

integrantes da equipe sempre estão sempre em busca de conhecimento, seja em 

suas áreas específicas de atuação, ou em educação para a saúde, é o caso do 

curso de Apoio Matricial na Atenção Básica com Ênfase nos Nasf-AB, realizado por 

alguns profissionais da equipe e atualmente duas integrantes desta, estão fazendo 

especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da família, ofertado pela Escola de 

Enfermagem da UFAL, esses fatores tornam o trabalho dinâmico, atuante e com 

nível de resolutividade alto. 

   Cabe salientar, que os atendimentos aos usuários, em sua maioria são 

encaminhados pelas equipes ESF, a demanda espontânea corresponde ao menor 

número de atendimentos. Realizam-se muitas ações coletivas de educação em 

saúde, visitas e atendimentos domiciliares programados, grupos operativos de 

atividade física para idosos e gestantes. Existe um projeto de curso de gestantes e 

acompanhantes, que já foi discutido com as equipes ESF e iria começar as 

atividades em abril do corrente ano, mas diante da pandemia foi adiado. Os 

profissionais da equipe Multiprofissional, têm carga horária semanal de 30 horas, 

com rotina bastante dinâmica, como será discutido a seguir. 
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1.7 O dia a dia da equipe multiprofissional de saúde E-NASF 

 O dia a dia da equipe multiprofissional inclui ações coletivas e atendimentos 

domiciliares, como já mencionados, o ponto de apoio é na Secretaria Municipal de 

Saúde, mas não há uma sala exclusiva para o trabalho, isso dificulta o 

desenvolvimento das discussões de caso, planejamento e avaliação.  

  As atividades estão voltadas para o trabalho de promoção e prevenção a 

saúde, com ações coletivas, com os temas de acordo com o calendário do Ministério 

da Saúde e de eventuais demandas do município, além das visitas e atendimentos 

domiciliares programadas por encaminhamentos, e as demandas espontâneas. Há 

um grupo de atividade física da terceira idade e gestantes. Feitas todas as 

apresentações e considerações a respeito das características gerais do município, 

sistema municipal de saúde e suas equipes, e principalmente da equipe 

multiprofissional E-NASF, será apresentado e discutido a seguir, os principais 

problemas de saúde da população local e a definição das prioridades para a 

construção deste projeto de intervenção.   

 

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

(primeiro passo)  

   Diante do exposto até aqui, com a análise das características gerais do 

município e a estrutura dos serviços de saúde, como também análise dos dados 

epidemiológicos do município, foi a partir do método de estimativa rápida, que foram 

Identificados como sendo os principais problemas da população do município de 

Roteiro, o desemprego, o aumento da violência, identificado pelo aumento no 

número de notificações de óbitos por causas externas de morbidade e mortalidade,  

a hipertensão arterial, diabetes, e pelo método da estimativa rápida identificou-se 

também, um grande número de gestantes  adolescentes. 

Os principais problemas de saúde das pessoas residentes no município são:  

 Hipertensão; 

 Diabetes; 

 Problemas cardíacos; 

 Uso abusivo de álcool e tabaco. 

   Os problemas de saúde acima listados, foram selecionados com base nos 

dados do E-SUS e nos registros das três equipes de ESF, na busca pela priorização 
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e seleção dos principais problemas de saúde para a construção do plano de 

intervenção, como apresentado a seguir. 

 

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

intervenção  

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde Equipe Multiprofissional E-Nasf, município de Roteiro, 

estado de Alagoas.  

Problemas 

 

Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensos Alta 8 Parcial 1 

Diabéticos Alta 7 Parcial 2 

Gravidez na 

adolescência 

Alta 5 Parcial 4 

Violência Alta 6 Fora 3 

Desemprego Alta 4 Fora 5 

Fonte: *Alta, média ou baixa 

** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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 2. JUSTIFICATIVA  

   Como apresentado no item anterior, a partir da análise dos dados 

epidemiológicos do município de Roteiro, nos deparamos com alto número de 

pessoas hipertensas, como também números consideráveis de agravos causados 

por essa patologia, como o acidente vascular cerebral, AVC, e os problemas 

cardíacos, além desses agravos aparecerem também nos principais motivos de 

internação e causas de óbitos locais.  Conforme levantamento dos dados para a 

construção do diagnóstico situacional do município foi possível conhecer com maior 

profundidade a realidade dos principais problemas de saúde da população. 

Baseado nessa análise criteriosa dos dados, foram apontados alguns caminhos 

importantes, dentre eles, a necessidade de promoção contínua de Educação 

Permanente em Saúde para os profissionais da ESF, com o propósito de constante 

aprendizado e busca pelo aperfeiçoamento das intervenções profissionais, 

proporcionando maior domínio sobre as temáticas aqui propostas, as PICS no 

cuidado dos hipertensos. Desta forma, ressalta-se a importância de capacitar os 

profissionais através de ações de Educação Permanente em Saúde, voltadas para 

as Práticas Integrativas e complementares no cuidado em saúde, que combinadas 

ao tratamento tradicional, proporcionam manejo mais eficaz para promoção, 

prevenção e tratamento da hipertensão arterial, no âmbito da Atenção Básica, com o 

objetivo de obter resultados positivos na saúde da população local. 

Com base no diagnóstico situacional, é entendida a relevância deste projeto de 

intervenção na busca por melhores índices de saúde para o município, com impacto 

nos principais problemas de saúde e qualidade de vida da população, como também 

contribuição para a produção literária pertinente, pois ao intervir na educação 

permanente em saúde, voltada para a atenção básica e a atuação da equipe 

multiprofissional no processo saúde-doença no grupo de hipertensos, pretende-se 

sensibilizar as equipes ESF, para a promoção da saúde dessa parcela da 

população. 

    Sendo assim, ao confrontar os aspectos epidemiológicos locais com as 

principais causas de óbitos e internação, percebe-se uma relação entre estes, ou 

seja, nos dados epidemiológicos, a patologia hipertensão contém 880 pessoas 

cadastradas acometidas deste mal, e entre as principais causas de óbito, aparecem 
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as doenças do aparelho circulatório, e entre as principais causas de internação a 

hipertensão arterial, destaca-se novamente.  

   Desta forma, baseado em uma análise criteriosa, encontra-se relação ao 

exposto, pois, o alto número de pessoas hipertensas no município, está refletindo 

também nas maiores causas de internação e consequentemente do número de 

óbitos por doenças do aparelho circulatório. Sendo assim, existe a necessidade de 

desenvolver um trabalho com os hipertensos, na busca pelo controle e tratamento da 

doença, com a finalidade de prevenir os eventos mais graves como, a internação e 

os óbitos pelas doenças do aparelho circulatório. 

   Cabe salientar também, o papel de promoção e prevenção em saúde, 

preconizadas pela Atenção Básica: “A Atenção Básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”, (Política Nacional de Atenção 

Básica, 2006, pág. 10), ou seja, como descrito no diagnóstico situacional, o 

município de Roteiro conta apenas com a Atenção Básica em seus serviços de 

Saúde, então lhe cabe, a prevenção dos agravos dos problemas de saúde da 

população local. 

   Sendo assim, existe a necessidade real de desenvolver uma intervenção, 

interdisciplinar e multiprofissional, de educação permanente em saúde com os 

profissionais das equipes de ESF local, com o intuito de formar permanentemente 

estes, para informar, sensibilizar e apoiar os usuários hipertensos, de forma efetiva 

para o desenvolvimento do autocuidado, com práticas de tratamento para além da 

farmacológica e biomédica, com a prática de exercícios físicos e hábitos alimentares 

saudáveis, como também contribuir para a literatura pertinente ao tema. 

   Neste sentido, a partir dos dados levantados e da relevância desse trabalho 

aqui apresentado, percebeu-se a necessidade de elaborar uma proposta de 

intervenção voltada para Educação Permanente em Saúde com os profissionais das 

equipes ESF, com vistas a atualizar os mesmos para trabalhar práticas não 

medicamentosas, integrativas e complementares de cuidado para o grupo de 

hipertensos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 

Apresentar uma proposta de educação permanente em saúde com as equipes 

multiprofissionais da atenção básica para a promoção do autocuidado e uso de 

práticas integrativas e complementares das pessoas do grupo de hipertensos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Viabilizar ações de Educação Permanente em Saúde com as equipes da ESF 

para a promoção de práticas integrativas e complementares de cuidado em 

saúde as pessoas com HAS; 

 Discutir o apoio ao processo de mudança nos hábitos dos usuários, com 

ênfase na importância do desenvolvimento do autocuidado, através das rodas 

de conversa; 

 Construir estratégias de promoção ao protagonismo, autonomia e adesão ao 

autocuidado, para além das práticas medicamentosas para o grupo de 

hipertensos.  
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4. METODOLOGIA 
 

   Nesse projeto de intervenção foi utilizado, o Planejamento Estratégico 

Situacional para estimativa rápida dos problemas observados e definição do 

problema prioritário, dos nós críticos e das ações, de acordo com: CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2018).  

   Também foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e 

documentos de órgãos públicos  de ministérios, secretarias federais e estaduais, 

dente outros, através de consulta em bases de dados como, Google Acadêmico, 

Scielo, etc., e de outras fontes de busca para revisão bibliográfica. 

   Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do Módulo Iniciação à Metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). E 

para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores em 

Ciências da Saúde (BRASIL, 2017). 

A execução das ações de educação permanente em saúde acontecerá 

quinzenalmente, durante um semestre, totalizando 12 encontros na Academia da 

Saúde. Serão abordados e discutidos através de palestras os conceitos de Atenção 

Básica, das PICS, hipertensão arterial, como também a importância da adoção das 

PICS, no âmbito da APS, para o tratamento da hipertensão arterial, como ferramenta 

de promoção, prevenção e tratamento da patologia. Realização de oficinas para 

construção de estratégias de sensibilização dos usuários à adesão ao tratamento 

baseado nas PICS, propondo mudança de hábitos aos mesmos, diminuição e até 

eliminação de medicamentos. Por fim, em rodas de conversas, debater sobre a 

necessidade de apoio profissional os usuários, que aderirem à mudança de hábitos, 

na busca pela promoção do autocuidado. 

As ações de Educação Permanente em Saúde, têm como público alvo, as três 

equipes de estratégia saúde da família do município de Roteiro, totalizando 43 

profissionais de saúde. As atividades propostas, como relatadas acima, serão 

realizadas através de palestras, oficinas e rodas de conversas, ministradas pela 

equipe estadual de atenção básica e pela equipe multiprofissional E-NASF. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA  
 

Conforme o que já foi discutido e apresentado até o momento cabe, abrir a 

discussão teórica para os conceitos de hipertensão arterial, suas causas, 

consequências e de que forma ela pode ser tratada no âmbito da Atenção Básica; 

Educação Permanente em Saúde e como está preconizado na Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde e no Plano Estadual de Educação Permanente em 

Saúde de Alagoas; além dos Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Saúde. Desta forma, segundo o Ministério da Saúde: 

 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica 
caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela 
acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou 
ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). A pressão alta faz com que o 
coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer 
com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo.  A pressão alta é 
um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular 
cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O 
problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que 
influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do 
indivíduo. (Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/hipertensao>. 
Acesso em 11/06/2020). 

 

   A hipertensão arterial é um problema sério de saúde, nos casos em que a PA 

se eleva, as pessoas podem ter sintomas como, tonturas, dores de cabeça, visão 

embaçada, dentre outros. Além da condição genética, o estilo de vida das pessoas 

pode resultar na condição da HAS, ou seja, o sedentarismo, a obesidade, estresse, 

tabagismo, o hábito de consumir exageradamente álcool e sódio, são consequências 

e complicadores para a elevação da hipertensão arterial, e o não controle da 

patologia leva a consequências graves como explica Reiners:  

 

   A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição crônica que 
se constitui em problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, por 
ser um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. (REINERS, 2012, p. 
581). 

 
 

 Isto significa que, o não controle da hipertensão arterial e seus agravos 

acarretam em internações e óbitos, que poderiam ser evitados, com a adesão ao 

tratamento correto. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 35% da população 

é acometida deste mal, e dentre a população idosa aproximadamente 60%, e que boa 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/hipertensao


28 
 

 
 

parte destas pessoas não tem ciência sobre o problema. Existem alguns complicadores 

no controle da patologia, a baixa adesão ao cuidado continuado e a preferência 

apenas pelo uso de medicamentos e resistência à mudança no estilo de vida por 

parte do usuário, segundo Reiners:  

 

Por ser a HAS uma doença crônica, seu controle requer tratamento 
por toda a vida com medidas farmacológicas e não farmacológicas. Os 
atuais agentes anti-hipertensivos disponíveis para o tratamento da HAS são 
eficazes em reduzir a pressão arterial, mas a baixa adesão à terapia 
medicamentosa é uma das principais razões do pequeno percentual de 
controle da HAS nos pacientes. Isso se constitui em um desafio muito 
grande a ser enfrentado pelos profissionais da saúde no dia a dia de sua 
prática. (REINERS, 2012, p. 581 e 582) 

 

   Desta forma, é importante a equipe de saúde da Atenção Básica, buscar 

conhecer a realidade dos pacientes hipertensos e as dificuldades encontradas por 

eles para darem continuidade ao tratamento. Como ressalta Lessa: 

 
Diagnosticar a HA não é suficiente. O essencial é conduzir 

corretamente o tratamento e convencer o paciente sobre a necessidade da 
adesão e do controle da doença. Esse é um passo importante para redução 
do impacto social, dos custos monetários para o indivíduo, família, 
sociedade, sistemas de saúde e previdenciário. Possibilita a melhoria da 
qualidade de vida sem deterioração das suas condições. (LESSA, 2006, p. 
43) 

 

 
   Apesar da autora ter utilizado o termo “convencer o paciente”, e o trabalho 

desenvolvido pela  Atenção Básica estar voltado para a sensibilização do mesmo, 

apontando as alternativas de tratamento e possíveis desdobramentos da adesão ou 

não por parte do usuário, concorda-se com a mesma no sentido de que, só 

diagnosticar não é suficiente para o sucesso na busca pelo controle da pressão 

arterial dos pacientes, é necessário um trabalho contínuo de sensibilização e apoio 

para evitar ou retardar os agravos da hipertensão arterial. Pois, ainda segundo 

Lessa: “O controle da HA se faz com participação ativa do hipertenso e 

coparticipação da família, dos profissionais da saúde e do correto desempenho dos 

programas de saúde” (LESSA, 2006, p. 43). 

   Para entender o processo do diagnóstico, MACHADO (2013) faz as seguintes 

observações: “Os principais fatores de risco para a HAS incluem: hereditariedade, 

idade, raça, obesidade, estresse, vida sedentária, álcool, sexo, anticoncepcionais e 

alta ingestão de sódio” (CARVALHO, 2013), isto demostra que além das condições 
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físicas e biológicas, as sociais também influenciam no aumento da pressão arterial 

dos indivíduos. 

   Em 2010, foi realizado um estudo sobre a inclusão de exercício aeróbio no 

tratamento da hipertensão arterial e qualidade de vida de pacientes hipertensos do 

Programa de Saúde da Família de Ipatinga, publicado na revista Bras Hipertens, o 

estudo teve como objetivo avaliar o impacto no tratamento e na qualidade de vida do 

usuário hipertenso, atendido pelo Programa Saúde da Família – PSF e Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família – NASF, incluso em atividades aeróbicas.   

   O estudo foi realizado com 23 usuários hipertensos e diabéticos por 10 

semanas, com a realização de exames clínicos antes do início da ação, adesão dos 

pacientes em exercícios aeróbicos, com a repetição dos mesmos exames clínicos, 

posterior as dez semanas, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

   Dois pacientes tiveram medicações suspensas e 5 diminuíram a 
quantidade de medicamentos. Embora sem valor estatisticamente 
significativo, as PAs sistólica e diastólica reduziram-se em 4,6 mmHg e 3,3 
mmHg, respectivamente, nos pacientes com 75% de frequência ao 
programa. Houve aumento quantitativo significante (P = 0,004) e qualitativo 
na qualidade de vida, independente do grau de adesão ao programa. 
(OLIVEIRA, p. 78, 2010) 

  
 

     Há de se notar que, o uso da medicação combinada a prática de 

atividade física, teve impacto positivo no controle da hipertensão arterial dos 

participantes. Segundo o ministério da saúde em 2018, 24,7% da população 

brasileira sofre com a elevação da pressão arterial, ou seja, hipertensos. Este 

percentual aliado ao envelhecimento da população, torna-se um complicador para 

os níveis de saúde dos brasileiros, como também o não controle da patologia, 

como mencionado anteriormente desencadeia em problemas de saúde mais 

graves, internações e óbitos. 

     Desta maneira, pensar em um trabalho desenvolvido pela Atenção 

Básica, voltado não apenas ao diagnóstico da hipertensão arterial, mas para 

relevância da adesão do usuário ao tratamento, que também não inclua apenas 

os medicamentos, mas a participação dos usuários em atividades físicas e 

propostas para a melhoria dos hábitos alimentares dos mesmos, apontam para a 

promoção a saúde e prevenção dos agravos desta patologia, como internações e 
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óbitos que podem ser evitados, conforme a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS. 

 

  As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são 
tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em 
conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças 
como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser 

usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. 
(Ministério da Saúde) 

 
 

Atualmente as PICS são ofertadas pelo SUS, também no âmbito da Atenção 

Básica, complementando a medicina tradicional, na promoção e prevenção da 

saúde, com 29 procedimentos, ou seja, essa é uma proposta para promoção, 

prevenção e tratamento de patologias aliados a medicina tradicional. 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - 

PNPIC, foi criada no Brasil em 2006, para regulamentar e padronizar práticas que 

já existiam na rede pública, as quais se “destacam aquelas no âmbito da medicina 

tradicional chinesa/acupuntura, da homeopatia, da fitoterapia, da medicina 

antroposófica e do termalismo/crenoterapia”, (Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS, p. 7), dentre outras. 

 As PICS, compreendem o indivíduo de forma global, considerando os 

determinantes sociais no processo saúde-doença, segundo a PNPIC, estudos 

mostram que a partir da adoção desta abordagem, os usuários dos serviços de 

saúde compreendem-se gradativamente corresponsáveis pelo seu processo de 

saúde e/ou adoecimento de forma tal, que reflete no exercício da cidadania dos 

mesmos. 

Desta forma, pensar no exposto até aqui leva ao ponto fundamental desta 

intervenção, a Educação Permanente em Saúde para os profissionais, pois o 

trabalho para ser realizado de forma efetiva e que impacte a adesão do usuário em 

um tratamento que provoque mudança de hábitos, mudança na forma de pensar e 

agir, na busca pela qualidade de vida, está diretamente relacionado à capacitação 

do profissional que irá apresentar, propor, discutir e apoiar as ações de educação 

em saúde.  

A perspectiva de Educação Permanente em Saúde, aqui adotada é a 

mesma da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde:  
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  Caracteriza-se, portanto, como uma intensa vertente educacional 
com potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar 
reflexão sobre o processo de trabalho, autogestão, mudança institucional e 
transformação das práticas em serviço, por meio da proposta do aprender a 
aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos e eles mesmos 
constituírem-se como objeto de aprendizagem individual, coletiva e 
institucional. (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, p. 
10) 

   

   Desta forma, a Educação Permanente em Saúde, também pode ser 

entendida como o processo no qual, os profissionais colocam os seus saberes 

específicos, correspondente à sua área de atuação, em favor da colaboração para o 

trabalho de forma reflexiva e consciente, abrindo-se ao saber do outro no intuito de 

aprimorar o trabalho desenvolvido dentro das instituições, para resolver problemas 

do dia a dia, na busca por transformação da realidade da comunidade assistida.  

   Já o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde de Alagoas, 

corrobora com a PNEPS e completa o sentido para EPS, com a noção de direitos e 

cidadania, tanto dos trabalhadores, quanto dos usuários:  

 

  Para enfrentar as mudanças do mundo do trabalho e alcançar um 
padrão de atenção à saúde que atenda as necessidades sociais e de saúde 
dos/as usuários/as a formação da força de trabalho é fundamental. As 
ações de educação permanente em saúde ocupam o cenário como 
dispositivos potentes na problematização e na tomada de decisões da 
equipe quando da revisão e reconceituação dos processos de trabalho 
instituídos. Faz-se necessário o reconhecimento da gestão maior de que 
educação também é trabalho, fomentando espaços de diálogo entre as 
equipes e apoiando as propostas de mudanças e melhorias dos serviços 
que emergem resultante dos processos educativo entre os pares, 
valorizando a integração ensino, serviço e comunidade. Recomenda-se 
ainda que os conteúdos das intervenções educativas junto aos 
trabalhadores, sempre que possível, contemplem as questões da ética no 
serviço público, da cidadania, da saúde como direito de todos e dever do 
Estado e a perspectiva da humanização. (Plano Estadual de Educação 
Permanente em Saúde do estado de Alagoas - portaria GM/MS 3.194/2017 
PRO EPS SUS, p. 8 e 9). 

 
 

     Este plano visa no fim de quatro anos, melhorar a qualidade dos 

serviços de saúde e o fortalecimento do SUS em nível estadual, por meio da 

integração ensino/serviço/comunidade, e impactar a atenção à saúde da 

população, (Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde do estado de 

Alagoas - portaria GM/MS 3.194/2017 PRO EPS SUS, p. 9). Cabe salientar que, o 

planejado para a 5° região de saúde, região do município de Roteiro, propõe entre 

outras coisas: “Qualificação das equipes de AB para Cuidados Paliativos com 

usuários/as de doenças crônicas”, com o objetivo de: “Capacitar as equipes de AB 
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para melhor orientação aos/às familiares de usuários/as com doenças crônicas”, 

esperando o seguinte resultado: “Oportunizar melhor assistência aos/às usuários/as 

crônicos/as e seus/suas familiares; Minimizar a taxa de ocupação dos leitos; 

Contribuir para o processo de desospitalização”, também é proposto o seguinte: 

“Capacitação dos profissionais da atenção básica em práticas integrativas”, com a 

“realização oficinas para execução das práticas integrativas”, com a finalidade de 

incorporar Práticas integrativas as ações de saúde na Atenção primária, (Plano 

Estadual de Educação Permanente em Saúde do estado de Alagoas - portaria 

GM/MS 3.194/2017 PRO EPS SUS, p. 24, 25 e 26). 

  Trazendo a discussão da EPS para a profissão da aluna autora, que é 

Assistente Social, há em vigor no Serviço Social um documento intitulado: 

“Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde”, este 

documento serve de subsídio e norteia a atuação competente e de forma crítica do 

Serviço Social na saúde, atuação esta que consiste entre outras coisas: “elaborar e 

participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e 

sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre 

temáticas relacionadas à saúde” (Parâmetros para a atuação de Assistente Sociais 

na política de Saúde, p. 30). 

Além dessas considerações: “Os assistentes sociais na saúde atuam em 

quatro grandes eixos: atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e 

controle social; investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e 

formação profissional”, (Parâmetros para a atuação de Assistente Sociais na 

política de Saúde, p. 41). 

Sendo assim, a discussão até aqui apresentada, permite compreender que a 

EPS passa pelas competências e atribuições profissionais do Assistente Social, 

estão embasadas no plano estadual e na Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, e é peça fundamental ao proposto para a intervenção no 

âmbito da Atenção Básica para a sensibilização de adesão ao tratamento dos 

hipertensos, para além das práticas farmacológicas, centradas no modelo 

biomédico. 
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta de intervenção refere-se ao problema priorizado “número 

elevado de hipertensos”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, pois como já explicitado, com base no perfil epidemiológico, constatou-

se o número de 880 casos de pessoas acometidas por hipertensão arterial, este 

dado chama atenção, porque corresponde a mais de 10% da população local. 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a(s) operação(ões), projeto, os resultados 

esperados, os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização 

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIAS; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

A partir do perfil epidemiológico, constatou-se o número de 880 casos de 

pessoas acometidas por hipertensão arterial, este dado chama atenção, pois 

corresponde a mais de 10% da população local. O fato explícito nos aspectos 

epidemiológicos do município, foram discutidos com as enfermeiras responsáveis 

pelas três equipes de ESF. 

Descrição  Valores Fonte 

 

Hipertensos cadastrados 880 e-sus 

Hipertensos confirmados 677 Registro das três 

equipes 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.2  Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

Com base no exposto acima, foi desenvolvido o esquema explicativo do 

problema “hipertensos”, e a partir dele é possível entender o processo de priorização 

da temática, com suas causas e consequências. 

 

 

A explicação do problema pode estar no fato de, a causa da hipertensão 

arterial pode não ser identificada diretamente, porém o estilo de vida das pessoas 

como sedentarismo, obesidade, tabagismo, o abuso de álcool e sódio, dentre outros, 

podem desencadear os casos de hipertensos, com carga genética ou não. O agravo 

da hipertensão arterial leva as doenças do aparelho circulatório, que tanto estão nos 

dados epidemiológicos do município, como entra as principais causas para 

internações e óbitos. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 

Como apontado pelo esquema, percebe-se o alto número de hipertensos e 

observa-se os maus hábitos do estilo de vida da população, que acarretam o 

problema, considerados como nós críticos, são eles: 
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1. Sedentarismo, como estilo de vida da população. 

2. Hábitos alimentares inadequados. 

3. Falta de capacitação das equipes 

 
 

6.3.1 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados 

e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e 

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 1” relacionado ao problema “hipertensão”, na população sob responsabilidade da 

Equipe Multiprofissional de Saúde, do município Roteiro, estado de Alagoas 

Nó crítico 1 Sedentarismo, como estilo de vida. 

6º passo: operação 

(operações)  

Modificar o estilo de vida incluindo a atividade física na vida 

diária. 

6º passo: projeto   Doze por Oito 

6º passo: resultados 

esperados 

Diminuir em 10% o número de sedentários. 

6º passo: produtos 

esperados 

 Atividade física orientada e campanha educativa voltada 

ao estímulo do exercício físico. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informação sobre o tema e estratégia de 
divulgação. 
Político: conseguir maior mobilização social. 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 

educativos, entre outros. 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Organizacionais: horário de funcionamento do grupo 

operacional e a aquisição de materiais 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Reuniões com a o secretário municipal de saúde, 
coordenação da atenção básica e coordenação da 
academia de saúde. 

 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Assistente Social e Fisioterapeuta 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Programa de atividade física orientada, campanha 
educativa e exercício físico para hipertensos controlados: 
aos 3 meses: programa implantado e implementado na 
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Uma vez identificados os nós críticos, os passos sexto a décimo são apresentados 

nos quadros seguintes, separadamente para cada nó crítico uma intervenção. 

Academia da Saúde. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 2” relacionado ao problema “hipertensos”, na população sob responsabilidade da 

Equipe Multiprofissional de Saúde, do município Roteiro, estado de Alagoas.  

 

Nó crítico 2 Hábitos alimentares inadequados. 

6º passo: operação 

(operações)  

 Mudança nos hábitos alimentares. 

6º passo: projeto Mais Saudável 

6º passo: resultados 

esperados 

Reduzir 20% o número de obesos 

6º passo: produtos 

esperados 

Campanha educativa nas UBS e academia de saúde. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivos: conhecimento sobre o tema 

Organizacionais: organização de agenda 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

Cognitivo e de poder.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Reunião com as equipes de saúde e academia de saúde. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Assistente Social e Fisioterapeuta 

3 meses 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Nível de informação da população sobre os valores 
nutricionais e energéticos em uma dieta saudável: controle 
da hipertensão e melhoria no sistema circulatório. 

Campanha educativa nas UBS e Academia de Saúde 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o 

“nó crítico 3” relacionado ao problema “hipertensos”, na população sob responsabilidade da  

Equipe Multiprofissional de Saúde, do município Roteiro, estado de Alagoas  

Nó crítico 3 Falta de capacitação dos profissionais. 

6º passo: operação 

(operações)  

 Aumentar o nível de conhecimentos das equipes sobre a 

prevenção, os riscos da hipertensão e os cuidados para a 

melhora na qualidade de vida. 

6º passo: projeto  + Conhecimento 

6º passo: resultados 

esperados 

Melhorar o nível de conhecimento das equipes sobre os 

cuidados com a HAS e práticas complementares de cuidado 

6º passo: produtos 

esperados 

 Capacitação das equipes de saúde e profissionais da 

academia de saúde 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivos: conhecimento sobre o tema e sobre estratégias 
de comunicação e pedagógicas. 
Organizacionais: organização de agenda 

Políticos: articulação intersetorial.  

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

Políticos: articulação intersetorial 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário municipal de saúde (motivação favorável). 
Equipe ESF (motivação favorável) 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Assistente Social e Fisioterapeuta 

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Acompanhamento das negociações com a equipe estadual, 
sobre o apoio necessário e dias e horários disponíveis. 

Campanha de divulgação do projeto para as equipes de 
saúde 
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Sendo assim, essa proposta de intervenção relaciona-se com a necessidade 

de promoção de ações educação permanente em saúde na Atenção Básica, para os 

profissionais da ESF, do município de Roteiro, com o intuito de potencializar a 

atuação da equipe multiprofissional no processo saúde-doença no grupo de 

hipertensos, que terá o nome fantasia de “+ conhecimento”. 

Para a viabilização da intervenção, será necessário sensibilização da gestão 

municipal sobre a problemática até aqui apresentada, para busca de parceria com a 

Secretaria Estadual de Saúde, como forma de concretizar as ações de Educação 

Permanente em Saúde, preconizadas pelo plano estadual para a quinta região de 

saúde. Como já explanado neste trabalho. Além dessa parceria, buscar na equipe 

multiprofissional E-NASF, as potencialidades profissionais para contribuição na 

intervenção em Educação Permanente em Saúde. Como já mencionado esta equipe 

é composta por uma Assistente Social, uma Fisioterapeuta, uma Nutricionista, um 

psicólogo e um profissional Educador Físico.  

Será realizado o convite aos profissionais por meio de reunião ampliada com 

explanação geral dos dados epidemiológicos do município, e da proposta da 

intervenção, sensibilizando-os para a necessidade da constante educação 

permanente em saúde.  

A princípio, o projeto “+ conhecimento”, acontecerá no decorrer de um 

semestre, com encontros quinzenais. No primeiro bimestre serão tratadas as 

seguintes temáticas: Atenção Básica, hipertensão arterial, PICS, e para o 

encerramento do período uma discussão ampla sobre a adoção das PICS, no âmbito 

da atenção básica, voltadas para a promoção, prevenção e tratamento da 

hipertensão arterial, complementando a medicina tradicional. 

No segundo bimestre, também com encontros quinzenais, serão realizadas 

oficinas com os profissionais da ESF, para a construção de estratégias para a 

adesão dos usuários ao tratamento, com a proposta de mudança de hábitos, com a 

adoção das PICS, na busca pela diminuição ou até eliminação da prática 

medicamentosa.  

No terceiro bimestre, também com encontros quinzenais, serão discutidas, 

através de roda de conversas, com a participação ativa dos profissionais a proposta 

de apoio aos usuários no processo de mudança dos hábitos para o autocuidado.  
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No final do semestre será, proporcionado cerificado aos participantes, como 

também será feita avaliação das atividades e análise da possibilidade e necessidade 

de continuidade. 

A seguir, apresento o plano de ensino para ação de Educação Permanente em 

saúde (EPS) construído a partir do plano de intervenção realizado. Este plano de 

ensino trata da ação de EPS a ser realizada com os profissionais das equipes da 

ESF e do NASF do município de Roteiro. 
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Endereço: Rua Joao Pedro, s/n, Bairro Centro CEP: 57.246-000 
Fone: (82) 3276-1125 

 

Plano de Ensino para a ação de EPS: + Conhecimento 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

AÇÃO DE EPS: + Conhecimento 

PRÉ REQUISITO:  

Atuar em equipe ESF no município de Roteiro 

PROFISSIONAL(IS) RESPONSÁVEL(EIS): CH TOTAL 

60 

Lytuane Emmelyne Rufino Barro 

 

Simone Bezerra da Silva  

 

  

II - EMENTA  

Promoção de ações de Educação Permanente para as equipes de Estratégia Saúde da 

Família, no âmbito da Atenção Básica, com o intuito de propor a adoção das Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde, como promoção, prevenção e tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica. 

III - OBJETIVOS  
(Indicar os objetivos gerais e específicos para o componente curricular) 

 

1) Promover ações de educação permanente em saúde, para os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família, na busca por intervenção eficaz no processo saúde-doença no grupo de 

hipertensos, para além das práticas medicamentosas. 
2)Viabilizar ações de Educação permanente em saúde para as equipes da ESF, com o 

intuito da adoção de práticas investigativas e complementares de cuidado em saúde das 

pessoas com HAS; 

3)Propor às equipes da ESF apoio aos usuários, no processo de mudança dos hábitos, com 

ênfase na importância do desenvolvimento do autocuidado; 

4) Construir estratégias de promoção ao protagonismo, autonomia e adesão ao autocuidado, 

para além das práticas medicamentosas para o grupo de hipertensos. 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
(Apontar os assuntos a serem abordados no componente curricular) 

 

PRIMEIRO BIMESTRE: 1. Pensando as ações na Atenção Básica.  2. Conceitos das PICS 
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e as particularidades da  hipertensão arterial. 3. discussão ampla, sobre a adoção das PICS, 

no âmbito da atenção básica, voltadas para a promoção, prevenção e tratamento da 

hipertensão arterial, complementando a medicina tradicional. 

SEGUNDO BIMESTRE; 1. Construção de estratégias, através de oficinas para 

sensibilização a adesão dos usuários ao tratamento, com a proposta de mudança de hábitos, 

com a adoção das PICS, na busca pela diminuição ou até eliminação da prática 

medicamentosa.  

TERCEIRO BIMESTRE: Serão discutidas, através de roda de conversas, com a 

participação ativa dos profissionais a proposta de apoio aos usuários no processo de 

mudança dos hábitos para o autocuidado.  

V - METODOLOGIA  

 Palestras; 

 Oficinas; 

 Dinâmicas; 

 Rodas de conversa; 

 Construção propostas.  

VI – ESTRATÉGIAS E RECURSOS UTILIZADOS 
(X) Presencial 

(X) Apresentação de slides 

 

VII - FORMAS DE AVALIAÇÃO  

No final da ação de EPS será feita avaliação das atividades, com os participantes e 

pactuados os encaminhamentos necessários para continuidade das ações com a comunidade. 

VIII – PROGRAMAÇÃO  DA AÇÃO DE EPS 

ENCONTROS  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS  

 

1 

02/07/2021 

sexta-feira 

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Apresentação e orientações sobre a ação de educação 

permanente; 

 Levantamento de expectativas; 

 Apresentação dos conceitos da Atenção Básica. 

 

METODOLOGIA E RECURSO DE ENSINO:  

 Expositiva com slide; 

 Dinâmica para fixação das informações. 

 

2 

16/07/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Apresentação dos conceitos das PICS e as particularidades 

da  hipertensão arterial; 

 

METODOLOGIA E RECURSOS DE ENSINO: 

 Expositiva com slide; 

 Dinâmica para fixação das informações  

3 

30/07/2021 

Sexta-feira  

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Abertura de discussão, sobre a adoção das PICS, no âmbito 

da atenção básica, voltadas para a promoção, prevenção e 
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(13h às 17hs) 

 

 

 

tratamento da hipertensão arterial, complementando a 

medicina tradicional. 

 

METODOLOGIA E RECURSOS DE ENSINO:  

 Roda de conversa com todos os profissionais sobre as 

possibilidades. 

 

 

4 

13/08/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Continuidade da discussão, sobre a adoção das PICS, no 

âmbito da atenção básica, voltadas para a promoção, 

prevenção e tratamento da hipertensão arterial, 

complementando a medicina tradicional. 

 

 

METODOLOGIA:  

 Dividir a turma em três grupos para a continuidade da 

discussão. 

 

5 

27/08/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Início da construção das estratégias para sensibilização a 

adesão dos usuários ao tratamento, com a proposta de 

mudança de hábitos, com a adoção das PICS, na busca pela 

diminuição ou até eliminação da prática medicamentosa.  

 

METODOLOGIA:  

 Oficina. 

 

6 

10/09/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Continuação da construção das estratégias para 

sensibilização a adesão dos usuários ao tratamento, com a 

proposta de mudança de hábitos, com a adoção das PICS, 

na busca pela diminuição ou até eliminação da prática 

medicamentosa.  

 

METODOLOGIA:  

 Oficina. 

 

7 

24/09/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Continuação da construção das estratégias para 

sensibilização a adesão dos usuários ao tratamento, com a 

proposta de mudança de hábitos, com a adoção das PICS, 

na busca pela diminuição ou até eliminação da prática 

medicamentosa.  

 

METODOLOGIA:  

 Oficina. 
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8 

08/10/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Encerramento e apresentação da construção das estratégias 

para sensibilização a adesão dos usuários ao tratamento, 

com a proposta de mudança de hábitos, com a adoção das 

PICS, na busca pela diminuição ou até eliminação da 

prática medicamentosa.  

 

METODOLOGIA:  

 Expositiva. 

 

9 

22/10/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Início de discussão de propostas de apoio aos usuários no  

processo de mudança dos hábitos para o autocuidado.  

 

METODOLOGIA:  

 Roda de conversa 

 

10 

05/11/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Continuidade da discussão de propostas de apoio aos 

usuários no processo de mudança dos hábitos para o 

autocuidado.  

 

METODOLOGIA:  

 Dividir a turma em três grupos para a discussão. 

 

11 

19/11/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Continuidade da discussão de propostas de apoio aos 

usuários no processo de mudança dos hábitos para o 

autocuidado.  

 

METODOLOGIA:  

 Dividir a turma em três grupos para continuação da 

discussão. 

 

12 

03/12/2021 

Sexta-feira  

(13h às 17hs) 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 Apresentação de propostas de apoio aos usuários no 

processo de mudança dos hábitos para o autocuidado.  

 

METODOLOGIA:  

 Expositiva  

13 

17/12/2021 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

 

 Encerramento com lanche coletivo; 

 Avaliação das ações educativas realizadas e dos 

encaminhamentos pactuados; 
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 Entrega dos certificados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

A partir da discussão levantada e com base no diagnóstico situacional do 

município de Roteiro, a saber: o levantamento dos dados epidemiológicos, 

confrontados com a discussão bibliográfica acerca dos conceitos e particularidades 

da hipertensão arterial, Atenção Básica, Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde, Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, Parâmetros para a 

atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde, além das Práticas Integrativas 

e Complementares em Saúde, conclui-se que esta proposta de intervenção, surge 

como uma possibilidade de proporcionar aos profissionais domínio sobre a temática, 

para uma atuação mais eficaz para promoção, prevenção e tratamento no  processo 

de saúde-doença  da hipertensão arterial, no âmbito da Atenção Básica, além da 

possibilidade de oportunizar aos usuários a sensibilização para a promoção de 

hábitos mais saudáveis de vida, refletindo na coletividade. 
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