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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Brasília de Minas – MG 

 

Brasília de Minas é um município com 32.564 habitantes (estimativa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 2015), localizada na 

região norte de Minas Gerais e distante 531km de Belo Horizonte, capital do estado. 

A área ocupada pelo município é de 1.399,484 km² e sua densidade demográfica é 

22,30 habitantes/km². Brasília de Minas faz limites com os municípios de São 

Francisco, Luislândia, Japonvar, Patis, Mirabela, Coração de Jesus, São João do 

Pacuí, Campo Azul e Ubaí. Em divisão territorial datada de 2007, o município é 

constituído de 6 distritos: Brasília de Minas, Angicos de Minas, Fernão Dias, Retiro 

de Santo Antônio, Vargem Grande do Bom Jesus e Vila de Fátima. 

Em relação aos aspectos históricos, por volta de 1704, Januário Cardoso, 

acompanhado de sua família, fugiu da cidade de Ouro Preto e, estabelecendo-se na 

região, deu início ao seu povoamento, inclusive fundando a atual Brasília de Minas. 

Entretanto, somente por volta de 1832 o arraial se desenvolveu com mais rapidez, 

quando Mariana de Almeida fez doação à Sant’Ana das terras necessárias à criação 

da Paróquia. 

O excelente clima e a fertilidade das terras atraíram novos moradores, o que 

levou ao desenvolvimento do povoado, cuja economia tinha como base a agricultura 

e a pecuária. Devido à criação do Distrito Federal, em 1962, com idêntico topônimo 

de Brasília, a Lei 2694 deu ao atual município a denominação de Brasília de Minas. 

Segundo o IBGE, em 2010, a população de Brasília de Minas era de 31.213 

habitantes, sendo 15.591 homens e 15.622 mulheres. Em 2010, a população 

residente na zona rural era de 10.538 pessoas e na zona urbana era de 20.675 

pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 era de 0,656 e o PIB 

per capita em 2013 era R$7.254,50.  

A economia municipal gira em torno da pecuária (bovinos – corte e produção 

de leite - equinos, aves), agricultura (feijão, cana-de-açúcar, milho, mandioca), 

extração vegetal (exploração de frutos nativos, carvão/madeira), comércio e 
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serviços, além do funcionalismo público, que emprega parcela significativa das 

pessoas economicamente ativas. 

No aspecto cultural, o município tem uma forte influência da religiosidade 

cristã, com a realização das festividades tradicionais, principalmente as celebrações 

e festas dedicadas a Sant’Ana e a São Cristóvão. Além disso, ocorrem também 

micaretas (tanto no período do carnaval como em outros períodos do ano) e a Festa 

do Beiju, importante elemento da culinária regional. 

No que tange aos aspectos educacionais, em 2015, o município apresentava 

32 escolas com Ensino Fundamental, 07 escolas com Ensino Médio e 07 Escolas 

com Ensino Pré-Escolar. Brasília de Minas conta ainda com 03 instituições de 

ensino superior. Segundo o IBGE, a população residente alfabetizada em 2010 era 

de 24.714 pessoas e o percentual da população analfabeta entre maiores de 15 

anos era de 14,9%. 

O sistema de saúde do município de Brasília de Minas – MG está organizado 

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, concebido como um Sistema 

Nacional e Público de Saúde, e se estrutura sobre as perspectivas de uma rede de 

atenção à saúde. Assim, os serviços públicos municipais de saúde encontram-se 

inseridos no sistema organizado em rede, a qual integra os diversos pontos de 

atenção à saúde e estabelece comunicação entre eles. A atenção primária à saúde 

é a porta de entrada do usuário nessa rede e é a responsável pela coordenação 

desse sistema. 

Dessa forma, como a maior parte da população busca os serviços públicos de 

assistência à saúde, e tais serviços se organizam em forma de rede, esse tem sido o 

modelo predominante no município.  

Brasília de Minas pertence à macrorregião de saúde Norte (cidade polo: 

Montes Claros) e é sede da microrregião de saúde Brasília de Minas/São Francisco, 

que abrange vários municípios do norte de Minas. É vinculada ao Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas (CISNORTE), composto pelos seguintes 

municípios: Brasília de Minas, Patis, Campo Azul, Pedras de Maria da Cruz, 

Chapada Gaúcha, Pintópolis, Ibiracatu, São Francisco, Icaraí de Minas, São João da 
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Ponte, Japonvar, São Romão, Lontra, Ubaí, Luislândia, Urucuia, Mirabela e 

Varzelândia.  

Em Brasília de Minas, há um total de 45 estabelecimentos de saúde, dos 

quais 35 são vinculados ao SUS. O município conta com 11 equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESF), sendo equipes 08 urbanas e 03 equipes rurais, com uma 

abrangência de 100% de cobertura populacional, segundo MS/SAS/DAB - 

Departamento de Atenção Básica - 2016. 

O município dispõe também de serviços como o Centro Viva Vida, referência 

em saúde materno-infantil, e o Centro Hiperdia, com abordagem aos hipertensos e 

diabéticos de alto risco. Alguns serviços são disponibilizados na sede na 

macrorregião, Montes Claros, como o Centro Mais Vida de Atenção à Saúde do 

Idoso. Brasília de Minas conta ainda com 02 unidades hospitalares (hospitais São 

Vicente de Paulo e Senhora Santana), 01 NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família), Farmácia da Atenção Básica Municipal, Serviço de Hemodiálise (Pró-Rim), 

Pronto Atendimento Municipal, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I e CAPS AD 

III), Centro Estadual de Atenção Especializada, Centro de Especialidades 

Odontológicas, Unidade Móvel de Suporte Básico e Unidade Móvel de Suporte 

Avançado do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Serviços de 

Apoio Diagnóstico (laboratório e serviço de imagem, no qual se realizam radiografia, 

tomografia, ultrassonografia), Núcleo de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária 

Municipal. 

A Estratégia Saúde da Família Botelho, no município de Brasília de Minas, 

tem uma população adscrita de 3.109 pessoas e abrange o bairro Botelho, o bairro 

São João, parte do centro da cidade e o chacreamento Bela Vista, que se localiza na 

zona rural. No território, há 02 associações de moradores (Associação de Moradores 

do Bairro Botelho e Associação de Moradores do Chacreamento Bela Vista). Grande 

parte da população segue a religião católica, que tem 03 templos situados no 

território; há também usuários seguidores da doutrina protestante, que tem 02 

templos localizados na área de abrangência da ESF. No território, há a Escola 

Estadual Cremilda Passos, que possui Ensino Fundamental, Médio e Educação para 

Jovens e Adultos (EJA) e atende parte significativa das pessoas em idade escolar 

pertencentes à ESF. No entanto, a Escola Estadual Ruth Alves Proença, instituição 
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que possui Ensino Fundamental, apesar de não pertencer ao território da ESF 

Botelho, localiza-se em bairro vizinho e atende uma parcela importante das crianças 

cadastradas nessa ESF. A população conserva hábitos e costumes tradicionais e 

realiza várias comemorações religiosas, em particular as festas de São João Batista 

e Sant’Ana. Na zona rural, a principal atividade da população é agricultura familiar, 

exercida por pequenos produtores rurais; já na zona urbana, a maior parte da 

população que possui renda é caracterizada por funcionários públicos, trabalhadores 

do setor de comércio e serviços, aposentados e pensionistas; porém há uma parcela 

importante de pessoas desempregadas ou subempregadas. 

Os moradores da zona urbana têm acesso à água tratada, porém grande 

parte da população rural utiliza água oriunda de poços artesianos. O esgoto 

proveniente da zona urbana é submetido a tratamento, o que não ocorre na zona 

rural, onde o principal destino dos dejetos são as fossas rudimentares. A coleta de 

lixo é realizada com uma frequência regular, em média 02 vezes por semana. 

A unidade de Saúde da ESF Botelho localiza-se em uma das avenidas 

principais do bairro São João. Possui prédio próprio, cuja estrutura física é composta 

por 01 consultório médico, 01 consultório odontológico, 01 consultório de 

enfermagem, 01 sala de imunizações, 01 sala de curativos, 01 sala de nebulização, 

01 sala de esterilização, 01 sala dos agentes comunitários de saúde, que também é 

utilizada como sala de reuniões, 01 sala de espera, conjugada à recepção, onde 

ficam armazenados os prontuários, 01 copa, além de banheiros e DML. 

A equipe da ESF Botelho é composta por uma médica, uma enfermeira, duas 

técnicas de enfermagem, sete agentes comunitários de saúde, uma recepcionista, 

além dos profissionais de saúde bucal, um dentista e duas técnicas em saúde bucal. 

O trabalho da equipe é norteado pelos princípios que caracterizam o SUS e sua 

atuação tem como aspecto fundamental a definição da comunidade sob sua 

responsabilidade, a caracterização dessa comunidade e a identificação dos seus 

problemas de saúde. Para abordar esses problemas, a equipe realiza modificações 

nas estratégias de intervenção e incentiva a participação comunitária. 

O trabalho da equipe da ESF Botelho é organizado por meio do planejamento 

e da elaboração de uma agenda com as atividades diárias a serem desenvolvidas. 

São realizadas ações no âmbito de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde 

Mental, Saúde do Idoso, Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes 

(Hiperdia), Programa de Controle do Tabagismo e Saúde Bucal. Nesse sentido, são 
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realizados atendimentos de puericultura, atendimentos de pré-natal, exame 

preventivo do câncer de colo do útero, atendimentos domiciliares, atendimentos para 

controle de hipertensos e diabéticos, remoção de cerúmen, imunizações, 

nebulização, troca de curativos, aplicação de medicamentos injetáveis, retirada de 

pontos, procedimentos odontológicos, grupos de educação em saúde (em parceria 

com o NASF), cadastramento de novos usuários, visitas domiciliares, ações de 

prevenção e controle de doenças infecciosas e endemias, entre outras.  

Diante da realidade vivenciada pelas pessoas do território de abrangência, 

percebeu-se a ocorrência de vários fatores que eram determinantes da saúde e das 

doenças mais frequentes e impactantes na comunidade. Por meio do Método da 

Estimativa Rápida, proposto pelo Módulo “Planejamento e Avaliação em Saúde”, do 

Curso de Especialização em Estratégia Saúde da Família - CEESF, da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe pôde levantar dados a respeito dos 

problemas que afetam a população adscrita, a fim de transformar tais dados em 

informações para a geração de conhecimento que fundamente o planejamento 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

 

1.2 Descrição do problema escolhido  

 

Ainda em conformidade com a proposta do Módulo “Planejamento e 

Avaliação em Saúde”, foi realizado o Diagnóstico Situacional em Saúde pela equipe 

da ESF Botelho, durante o qual foram levantados diversos problemas que afetam as 

pessoas da comunidade.  

Então, após a definição desses problemas, foram estabelecidas prioridades, 

de acordo com o grau de importância e de urgência dos problemas, bem como a 

capacidade de enfrentamento da equipe. O problema selecionado como prioritário 

foi a dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), ou melhor, no território da ESF Botelho, 22,7% dos 

hipertensos cadastrados não são acompanhados e 45% dos hipertensos 

acompanhados não estão com a HAS controlada. 

E para esse problema, definido como prioridade, é que se voltou o estudo 

para a elaboração de um plano de intervenção pela equipe. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Hipertensão Arterial tem sido motivo de preocupação da equipe de saúde 

da ESF Botelho, que, após realizar o diagnóstico e levantamento dos principais 

problemas que afetam a população de sua área de abrangência, identificou a 

dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de HAS na comunidade. 

Esta condição de saúde é passível de intervenções, como a realização de ações de 

promoção, prevenção e tratamento, com o intuito de se evitarem novos casos e de 

se reduzirem complicações nos casos presentes. Após análise da situação 

levantada, a equipe ponderou que o nível local apresenta recursos humanos e 

materiais para realização do projeto de intervenção. Assim, esse projeto foi 

considerado viável e foi reconhecida a grande importância de sua elaboração e 

execução, pois isso pode cooperar para a melhoria da atenção ao hipertenso na 

área de abrangência da ESF Botelho.  
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3 OBJETIVO  

 

Propor um plano de intervenção com vistas à melhoria do acompanhamento e 

controle dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no território de 

abrangência da Equipe de Saúde da Família Botelho, em Brasília de Minas, Minas 

Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção, foi utilizado o método de 

Planejamento Estratégico Situacional – PES, conforme os textos dos módulos 

“Iniciação à Metodologia: Textos Científicos” e “Planejamento e Avaliação em 

Saúde” (ambos integrantes da grade curricular do Curso de Especialização em 

Estratégia Saúde da Família - CEESF, da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG) e uma revisão da literatura sobre o tema. 

O plano de intervenção foi elaborado a partir da seleção e análise de 

determinados critérios. Na ESF Botelho, o problema identificado foi a dificuldade de 

acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). Uma vez definidos os problemas e as prioridades (1º e 2º passos), a próxima 

etapa foi a descrição do problema selecionado. 

Para descrição do problema priorizado, a equipe utilizou alguns dados 

fornecidos pelo Ministério da Saúde e outros que foram produzidos pela própria 

equipe através das diferentes fontes de obtenção de informações. Foram 

selecionados indicadores de frequência de alguns dos problemas e também da ação 

da equipe frente aos mesmos.  

A partir da explicação do problema e da identificação das causas 

consideradas mais importantes, foram traçadas estratégias para o enfrentamento do 

mesmo. Então, procedeu-se à elaboração de um plano operativo, ou plano de ação, 

entendido como uma forma de sistematizar propostas para a solução do problema 

abordado, e desenvolveu-se o desenho da operacionalização.  

Em seguida, levantaram-se os recursos críticos a serem consumidos para 

execução das operações, o que se constitui uma atividade fundamental para análise 

da viabilidade do plano.  

Além disso, apontaram-se os atores que controlavam os recursos críticos e 

sua motivação em relação a cada operação, bem como foram propostas, em cada 

caso, ações estratégicas para motivar os atores identificados. 

Finalmente, para a elaboração do plano operativo, foi realizada uma reunião 

com todas as pessoas envolvidas no planejamento, durante a qual foi definida por 
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consenso a divisão de responsabilidades por operação e os prazos para a 

realização de cada etapa. 

Com a finalidade de fundamentar os estudos a respeito da situação abordada 

no plano de intervenção, foi realizada uma revisão de literatura, por meio de busca 

de evidências científicas, com consulta às bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific  Electronic 

Library Online) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online), com a utilização dos seguintes descritores: Hipertensão; Atenção Primária à 

Saúde; Estilo de Vida; Estratégia Saúde da Família; Educação em Saúde. Esse 

processo originou a elaboração do capítulo denominado referencial teórico-

conceitual. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo (BRASIL, 2013). Nesse sentido, observa-se uma 

elevada prevalência na população (em torno de 32%, entre adultos brasileiros). Está 

associada a várias complicações em órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos), alterações metabólicas e aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010 apud BRASIL, 2013). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a HAS tem alta prevalência e baixas 

taxas de controle (BRASIL, 2013). A mortalidade por doenças cardiovasculares, 

como Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Insuficiência Renal 

Crônica, aumenta progressivamente com a elevação da PA (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010 apud BRASIL, 2013). 

Desse modo, “o controle da HA visa reduzir morbidade e mortalidade 

cardiovasculares” (DANIEL; VEIGA, 2013, p. 331). O acompanhamento clínico 

também é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos hipertensos.  

Para se alcançar um controle adequado da HAS, é primordial a adesão do 

indivíduo ao tratamento proposto. De acordo com Daniel e Veiga (2013), a adesão 

ao tratamento é conceituada como o nível de cumprimento das medidas terapêuticas 

indicadas, tanto medicamentosas como não-medicamentosas, com o objetivo de 

manter a pressão arterial em condições normais. “A adesão é um processo 

comportamental complexo, fortemente influenciado pelo meio ambiente, pelos 

profissionais de saúde e pelos cuidados de assistência médica” (PIERIN; STRELEC; 

MION, 2004 apud DANIEL; VEIGA, 2013, p. 332). 

Segundo Riera (2000 apud Daniel e Veiga, 2013, p. 332), na prática clínica, 

observa-se significativa descontinuidade do tratamento medicamentoso, que chega 

a atingir de 16 a 50% de desistência no primeiro ano após a instituição do mesmo. 

Para Albuquerque et al. (2016, p. 612),  

 
Tanto o diabetes quanto a hipertensão arterial apresentam difícil motivação 
por parte dos pacientes para adesão ao tratamento, em grande medida por 
constituírem agravos que não apresentam desconforto físico imediato ou 
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risco evidente para o paciente. Ambas as doenças dependem, para seu 
controle, de mudanças no estilo de vida, tais como restrições alimentares 
importantes e o uso contínuo de medicamentos, para se obter não a cura, 
mas tão somente a atenuação ou retardo do aparecimento de 
complicações. 

 
Em trabalho de Pierin et al. (2011), as autoras demonstraram que, do total de 

hipertensos estudados, somente 45,5% estavam com a HAS controlada, ou seja, os 

níveis da pressão sistólica estavam abaixo de 140 mmHg e da pressão diastólica 

abaixo de 90 mmHg. No entanto, o conhecimento dos hipertensos quanto ao 

tratamento não medicamentoso (redução do consumo de sal, abandono do 

tabagismo, redução do peso, prática de exercícios físicos, redução da ingestão de 

bebida alcoólica) mostrou índices elevados, acima de 90%, entre os pacientes 

estudados. 

Assim, para essas autoras, de um modo geral, os hipertensos possuem a 

informação sobre seu problema de saúde, porém não estão adequadamente 

controlados. A divergência entre ter informação a respeito da doença/tratamento e 

conseguir controlar a pressão arterial ressalta a diferença fundamental entre 

conhecimento e adesão. Enquanto o conhecimento é racional, objetivo, a adesão é 

um processo subjetivo, complexo, envolvendo fatores emocionais e barreiras 

concretas. 

A sociedade como um todo, por uma questão de cultura, comodismo e, por 

vezes, ignorância, negligencia a importância desses fatores/barreiras e transfere 

exclusivamente para o setor saúde a responsabilidade acerca das condições de 

saúde e bem-estar do indivíduo, sem atentar que tais condições são, 

frequentemente, reflexos de problemas sociais, econômicos e ambientais, tão vastos 

e complexos que ultrapassam a dimensão puramente biológica da saúde. Assim, 

muitas vezes, a falta de controle da HAS está relacionada a desemprego, violência e 

estresse, que influenciam negativamente a evolução da doença. 

Nesse sentido, segundo Albuquerque et al. (2016, p. 620),  

 
A ação tradicional dos serviços de saúde realiza a medicalização da 
sociedade, transfigurando problemas de origem social em problemas 
médicos. A obrigação de resolvê-los é transferida aos serviços e 
profissionais da saúde, ocultando sua determinação social. 
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Dessa forma, devem-se levar em conta as questões socioculturais ao se 

abordarem os portadores de HAS, a fim de melhor compreender sua própria 

percepção dos processos de saúde-doença. 

Diante do controle insatisfatório da HAS, Pierin et al. (2011) questionam quais 

seriam as justificativas para tal situação. 

 
Diversos fatores influenciam nesse processo, tais como os relacionados ao 
hipertenso, como características biossociais; à doença na sua cronicidade, 
ausência de sintomas e consequências tardias; ao tratamento como os 
efeitos indesejáveis das drogas e esquemas complexos; a aspectos 
institucionais, como acesso ao serviço de saúde e ao relacionamento da 
pessoa hipertensa com a equipe de saúde (CONSTANTINE et al., 2008 
apud PIERIN et al., 2011, p. 1390). 

 
Para Daniel e Veiga (2013), o controle da HAS e a adesão ao tratamento 

sofrem influências de inúmeras variáveis, como gênero, idade, estado civil, 

escolaridade, obesidade, antecedentes familiares de hipertensão e de doenças 

cardiovasculares, tempo de diagnóstico, condições socioeconômicas, ocupação, 

farmacoterapia (custo dos medicamentos, associação de fármacos, comodidade 

posológica). 

Conforme essas autoras, a terapia medicamentosa do indivíduo hipertenso é, 

na maioria dos casos, imprescindível à redução e à manutenção do controle dos 

níveis pressóricos. No entanto, essa terapia é frequentemente associada a efeitos 

adversos, necessidade de uso crônico dos medicamentos e custo por vezes 

elevado. Por isso, a prescrição de fármacos, que deveria ser facilitadora do 

processo, passa a ser um complicador para o tratamento, o que, muitas vezes, 

compromete a própria adesão e não garante a redução dos valores da pressão 

arterial, interferindo negativamente no controle da doença, na prevenção de 

complicações e no retardo de agravos.  

Ainda de acordo com Daniel e Veiga (2013), a manutenção e o controle eficaz 

do tratamento relacionado à HAS têm sido tarefa difícil. Essa situação é 

compartilhada entre o portador da doença, seus familiares, profissionais e 

instituições de saúde. 

Nesse sentido, outros autores concordam a respeito da importância da família 

e do serviço de saúde no auxílio ao hipertenso diante da sua condição. “O primeiro 
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ponto de apoio para a adesão é a família e, em seguida, a equipe de saúde” 

(ALBUQUERQUE et al., 2016, p. 616). 

Segundo Daniel e Veiga (2013), entre os fatores facilitadores do processo de 

adesão à terapia medicamentosa em hipertensos, encontram-se a compreensão da 

doença e tratamento, controle da PA, promoção de educação e conhecimento aos 

portadores dessa condição, proximidade com equipes de saúde multiprofissionais e 

relação/comunicação médico-paciente. 

Para Pierin et al. (2011, p. 1398), as atitudes e comportamentos 

  
[...] são de longa data e, para se obter mudanças ou minimizar atitudes que 
possam comprometer a realização adequada do tratamento, a equipe de 
saúde precisa ter conhecimento e habilidade de práticas de educação. A 
educação das pessoas com doenças crônicas, como a hipertensão, tem 
como finalidade influenciar o comportamento do hipertenso na obtenção de 
mudanças e manutenção das mesmas. 

 
 Assim, não basta fornecer informações e estabelecer terapias; há que se 

compreender o indivíduo no seu contexto biopsicossocial e, nas suas concepções 

pessoais e valores, buscar elementos para motivá-lo ao autocuidado e, 

consequentemente, à melhora da sua condição de saúde. 

Devem-se traçar objetivos educacionais que favoreçam um melhor controle 

da HAS, como ajudar o hipertenso a entender, conhecer e aceitar a doença; 

reconhecer comportamentos de risco; informar sobre decisões do tratamento e 

diagnóstico; negociar e cumprir propostas de tratamento e enfrentar dificuldades de 

manutenção da terapêutica proposta (MARTINS et al., 2008 apud PIERIN et al., 

2011, p. 1398). A identificação de atos benéficos, como uso correto da medicação e 

adoção de hábitos saudáveis, reforça atitudes positivas de comportamento frente ao 

tratamento. 

A maior utilização de métodos educativos relacionados à motivação e à 

prática do cuidado com a própria saúde, além do fortalecimento de vínculos na 

relação paciente/profissional de saúde, como base de sustentação para a 

implementação de uma abordagem multidisciplinar e individualizada de atenção à 

saúde, pode colaborar com o processo de adesão terapêutica medicamentosa em 

portadores de HAS (PIERIN; STRELEC; MION, 2004 apud DANIEL; VEIGA, 2013, p. 

336). 
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Nesse aspecto, para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p. 21), 

 
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. Nesse contexto, entende-se que nos serviços de 
AB um dos problemas de saúde mais comuns que as equipes de Saúde 
enfrentam é a HAS e que existem dificuldades em realizar o diagnóstico 
precoce, o tratamento e o controle dos níveis pressóricos dos usuários. 

 
Desse modo, os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), no 

contexto da Atenção Básica à Saúde (ABS), têm um valioso papel neste cenário. 

Logo, o aperfeiçoamento do processo de trabalho, com vistas à obtenção de melhor 

acompanhamento e controle dos hipertensos, é essencial para aumentar a adesão 

ao tratamento e reduzir o impacto da HAS sobre a saúde da comunidade. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010), “o plano de ação é composto de 

operações desenhadas para enfrentar e impactar as causas mais importantes (ou os 

‘nós críticos’) do problema selecionado.” As operações são agrupamentos de ações 

que devem ser desenvolvidas durante a execução do plano.  

Para aplicação dessas operações, são fundamentais o levantamento dos 

recursos (econômicos, organizacionais, cognitivos e políticos) que serão consumidos 

e a definição dos produtos e resultados esperados das operações que serão 

realizadas.  

De acordo com os autores supracitados, o processo de modificação da 

realidade sempre exige, em maior ou menor proporção, a utilização de recursos, os 

quais são essenciais para a viabilidade de um plano. São considerados recursos 

críticos aqueles imprescindíveis para a efetivação de uma operação e que não estão 

disponíveis. Assim, a identificação dos mesmos é fundamental para a definição de 

estratégias para que se possa alcançá-los. 

Em condições de baixa governabilidade, o ator que está planejando não 

controla todos os recursos necessários para a execução do seu plano. Portanto, ele 

precisa reconhecer os atores que controlam recursos críticos, avaliar seus prováveis 

posicionamentos em relação ao problema para, assim, elaborar operações/ações 

estratégicas com capacidade de viabilizar o plano (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). 

Além disso, conforme os autores, devem-se definir os responsáveis pelo 

acompanhamento da execução das ações estabelecidas pelo plano, além de se 

instituírem os prazos para o cumprimento das etapas traçadas. 

A equipe da ESF Botelho definiu como problema prioritário a dificuldade de 

acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). Após a identificação dos “nós críticos”, foram traçados operações e projetos 

necessários para a sua solução, os produtos e resultados esperados dessas 

operações e os recursos necessários à sua execução. Os recursos críticos foram 

identificados e a análise da viabilidade das ações propostas pela equipe foi 
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realizada. Tal processo será apresentado em detalhes, adiante, com início na 

descrição do problema.  

6.1 Descrição do problema escolhido 

“Dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de HAS” – Equipe 

da ESF Botelho – 2016, evidenciada pelos seguintes dados: 

Hipertensos esperados: 518 

Hipertensos cadastrados: 493 

Hipertensos confirmados: 462 

Hipertensos acompanhados conforme protocolo: 381  

Hipertensos controlados: 209 

 

Após a descrição do problema, de acordo com o método PES, segue-se a 

explicação do problema. 

 

6.2 Explicação do problema escolhido 

 

No contexto do território da ESF Botelho, o problema estabelecido como 

prioritário pela equipe foi a dificuldade de acompanhamento e controle dos 

portadores de HAS. Essa dificuldade tem várias causas, como busca ativa 

insuficiente/inadequada, falhas no planejamento das atividades, ausência de 

protocolos clínicos, deficiência na assistência farmacêutica, apoio diagnóstico 

insuficiente, falta de incentivo à educação permanente da equipe, despreparo da 

equipe em lidar com o manejo do paciente hipertenso, limitações no processo de 

referência e contra-referência.  

Essas questões, por sua vez, são decorrentes de estrutura deficitária dos 

serviços de saúde, falhas na organização do processo de trabalho, as quais 

reduzem a capacidade de resposta do sistema de saúde. Isso prejudica a qualidade 

do acompanhamento ao paciente hipertenso, limita a oferta de uma atenção integral 

e pode comprometer a autonomia desses pacientes. 

A estrutura dos serviços de saúde e a organização do processo de trabalho 

são influenciadas pelo modelo assistencial vigente, o qual é determinado pelas 
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políticas públicas ditadas pelo modelo de desenvolvimento econômico e social. Esse 

modelo rege e interfere nos contextos político, ambiental, socioeconômico e cultural, 

os quais, juntamente com as políticas públicas adotadas, influenciam os estilos de 

vida (como sedentarismo, tabagismo, etilismo, hábitos alimentares), os níveis de 

pressão social (desemprego, trabalho, má-remuneração, a luta da sociedade para 

legitimação dos seus direitos) e os níveis de informação (baixo nível de informação 

sobre determinantes e riscos da hipertensão, importância do tratamento, direitos).  

Esses fatores modificam o desenvolvimento dos riscos e estão associados ao 

aumento da prevalência e falta de controle da hipertensão arterial, cuja ocorrência 

também é relacionada a determinantes hereditários/genéticos. Por fim, a elevada 

prevalência da hipertensão arterial e a falta de controle desse agravo estão 

associadas a aumento do risco cardiovascular, que pode gerar lesões em órgãos 

alvo, como doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, retinopatia 

hipertensiva, insuficiência renal crônica, as quais podem ocasionar invalidez, 

aposentadoria precoce, ônus ao sistema de saúde, redução da autonomia do 

paciente hipertenso, queda na qualidade de vida e elevação da mortalidade.  

A seguir, é exposta a identificação dos nós críticos. 

 

6.3 Identificação dos nós críticos 

 

De acordo com Campos, Faria e Santos (2010), nó crítico “é um tipo de causa 

de um problema que, quando ‘atacada’ é capaz de, impactar o problema principal e 

efetivamente transformá-lo”. O conceito de “nó crítico” também propõe a ideia de 

algo sobre o qual a equipe pode intervir ou o seu enfrentamento pode ser viabilizado 

por aquele que está planejando. 

Desse modo, tendo em vista as situações sobre as quais possui maior 

capacidade de ação, com grande perspectiva de impacto sobre o problema 

abordado, a equipe da ESF Botelho selecionou os seguintes nós críticos: 

- falhas no planejamento das atividades;  

- despreparo da equipe em lidar com o manejo do paciente hipertenso; 

- estilos e hábitos de vida inadequados; 
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- baixo nível de informação sobre determinantes e riscos da HAS. 

Adiante, encontra-se o plano operativo do projeto de intervenção elaborado 

pela equipe da ESF Botelho. 

 

6.4 Plano Operativo/Plano de Ação 

 

Quadro 1 – Operações sobre o “Nó Crítico 1”, relacionado ao problema 

“Dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Botelho, em Brasília de Minas, Minas Gerais 

 
 

       Nó Crítico 1 

 
Falhas no planejamento das atividades. 

 

Operação/Projeto 

Plano para a Saúde / Aperfeiçoar o planejamento e a organização das atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

Resultados Esperados 

 

Aumentar a cobertura da população portadora de hipertensão arterial. 

 

Produtos Esperados 

Protocolo de cuidado ao paciente hipertenso; Programação das atividades; Implantação de 

estratégias de busca ativa; Mutirão da saúde; Sistematização do acompanhamento e controle 

dos hipertensos. 

 

 

 

Recursos Necessários 

Econômicos: materiais para realização do mutirão; 

Organizacionais: divisão de tarefas; recursos humanos para planejar as atividades e realizar 

as ações do mutirão; registros padronizados de acompanhamento aos hipertensos; 

Cognitivos: conhecimentos sobre estratégias de planejamento; informações sobre fluxo de 

atendimento e intervenções adequadas junto aos hipertensos; 

Políticos: adesão dos profissionais; participação da comunidade. 

 

Recursos Críticos 

Econômicos: materiais para realização do mutirão; 

Políticos: adesão dos profissionais; participação da comunidade. 

 

 

 

 

Controle dos Recursos 

Críticos / Atores Sociais 

/ Viabilidade 

Econômicos: materiais para realização do mutirão 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 
 

Político: adesão dos profissionais 

Ator que controla: Membros da equipe 

Motivação: Alguns membros são favoráveis e outros são indiferentes 
 

Político: participação da comunidade 

Atores que controlam: Associações de Moradores e Igrejas 

Motivação: Favorável 

Ações Estratégicas de 

Motivação 

Apresentar o projeto e evidenciar suas repercussões positivas sobre o trabalho da equipe e 

sobre a saúde da população. 

Responsáveis Médica, enfermeira, técnica de enfermagem e ACS’s 

Cronograma/Prazo Início em dois meses; finalização indeterminada. 

Gestão, 

Acompanhamento e 

Avaliação 

Coordenar e acompanhar a execução das operações; indicar as correções necessárias; 

promover a eficiente utilização dos recursos; favorecer a comunicação entre planejadores e 

executores. 
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Quadro 2 – Operações sobre o “Nó Crítico 2”, relacionado ao problema 

“Dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Botelho, em Brasília de Minas, Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

        

Nó Crítico 2 

 

 

Despreparo da equipe em lidar com o manejo do paciente hipertenso. 

 

Operação/Projeto 

 

Aprender a Cuidar / Implantar e manter a educação permanente junto à equipe. 

 

Resultados Esperados 

 

Equipe com habilidade no manejo ao paciente hipertenso. 

 

Produtos Esperados 

Grupo de educação permanente; Capacitação da equipe; Conhecimento teórico-prático; 

Aprendizado voltado para o trabalho. 

 

 

 

Recursos Necessários 

Econômicos: materiais de apoio; recursos audiovisuais; meios de acesso à informação; 

Organizacionais: organização da agenda e das reuniões; profissionais para conduzirem o 

grupo e estruturarem o processo educacional; 

Cognitivos: informações sobre o tema; informações sobre estratégias de abordagem às 

pessoas; informações sobre recursos pedagógicos e didáticos; 

Políticos: mobilização e envolvimento da equipe. 

 

Recursos Críticos 

Econômicos: materiais de apoio; recursos audiovisuais; meios de acesso à informação; 

Políticos: mobilização e envolvimento da equipe. 

 

 

 

Controle dos Recursos 

Críticos / Atores 

Sociais / Viabilidade 

Econômicos: materiais de apoio; recursos audiovisuais; meios de acesso à informação 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

 

Políticos: mobilização e envolvimento da equipe 

Atores que controlam: Membros da equipe 

Motivação: Favorável 

Ações Estratégicas de 

Motivação 

Apresentar o projeto e evidenciar suas repercussões positivas sobre o trabalho da equipe e 

sobre a saúde da população. 

Responsáveis Médica e enfermeira 

Cronograma/Prazo Início em um mês; finalização indeterminada. 

Gestão, 

Acompanhamento e 

Avaliação 

Coordenar e acompanhar a execução das operações; indicar as correções necessárias; 

promover a eficiente utilização dos recursos; favorecer a comunicação entre planejadores e 

executores. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “Nó Crítico 3”, relacionado ao problema 

“Dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Botelho, em Brasília de Minas, Minas Gerais 

        

Nó Crítico 3 

 

 

Estilos de vida e hábitos inadequados. 

 

Operação/Projeto Nova Vida / Melhorar os estilos de vida e hábitos das pessoas. 

Resultados 

Esperados Reduzir o número de tabagistas, obesos e sedentários. 

Produtos 

Esperados 

Programa Anti-tabaco; Grupo de atividade física orientada; Oficinas de culinária - alimentação 

saudável. 

 

 

 

Recursos 

Necessários 

Econômicos: medicamentos que auxiliem a parar de fumar, recursos audiovisuais; panfletos 

educativos; 

Organizacionais: recursos humanos para desenvolvimento do programa anti-tabaco e organização 

do grupo de atividade física e oficinas de culinária; 

Cognitivos: informações sobre a importância da dieta, atividade física, perda de peso e abandono 

do cigarro; informações a respeito da organização e condução do trabalho com grupos; 

Políticos: parceria com os gestores; articulação com profissionais da Educação Física e Nutrição; 

mobilização social. 

 

 

 

Recursos Críticos 

Econômicos: medicamentos que auxiliem a parar de fumar, recursos audiovisuais; panfletos 

educativos; 

Organizacionais: recursos humanos para organização do grupo de atividade física e oficinas de 

culinária; 

Políticos: parceria com os gestores; articulação com profissionais da Educação Física e Nutrição; 

mobilização social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle dos 

Recursos Críticos / 

Atores Sociais / 

Viabilidade 

Econômicos: medicamentos que auxiliem a parar de fumar, recursos audiovisuais; panfletos 

educativos 

Atores que controlam: Secretaria Municipal de Saúde e Serviço de Assistência Farmacêutica 

Motivação: Favorável 

 

Organizacionais: recursos humanos para organização do grupo de atividade física e oficinas de 

culinária 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

 

Políticos: parceria com os gestores 

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

 

Políticos: articulação com profissionais da Educação Física e Nutrição 

Ator que controla: NASF 

Motivação: Favorável 

 

Políticos: mobilização social 

Atores que controlam: Associações de Moradores e Igrejas 

Motivação: Favorável 
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Ações Estratégicas 

de Motivação 

Apresentar o projeto e evidenciar suas repercussões positivas sobre a saúde da população. 

Responsáveis Enfermeira e ACS’s 

Cronograma/Prazo Início em três meses; finalização indeterminada. 

Gestão, 

Acompanhamento 

e Avaliação 

Coordenar e acompanhar a execução das operações; indicar as correções necessárias; promover a 

eficiente utilização dos recursos; favorecer a comunicação entre planejadores e executores. 

 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “Nó Crítico 4”, relacionado ao problema 

“Dificuldade de acompanhamento e controle dos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Botelho, em Brasília de Minas, Minas Gerais 

 

 

       Nó Crítico 4 

 
Baixo nível de informação sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

Operação/Projeto 

 

Saber é viver / Aumentar o nível de informação das pessoas sobre HAS. 

Resultados 

Esperados 

 

População com maior conhecimento sobre HAS. 

 

Produtos 

Esperados 

 

Grupos de educação em saúde na sala de espera, Igrejas e Associações; Capacitação dos ACS’s, 

cuidadores e familiares. 

 

 

Recursos 

Necessários 

Econômicos: recursos audiovisuais e panfletos educativos;  

Organizacionais: programação das atividades; distribuição de tarefas;  

Cognitivos: conhecimento sobre o assunto; informações sobre estratégias pedagógicas e de 

comunicação; 

Políticos: articulação com outros setores da sociedade; envolvimento e motivação à participação da 

comunidade. 

 

Recursos Críticos 

Econômicos: recursos audiovisuais e panfletos educativos;  

Políticos: articulação com outros setores da sociedade; envolvimento e motivação à participação da 

comunidade. 

 

 

Controle dos 

Recursos Críticos / 

Atores Sociais / 

Viabilidade 

Econômicos: recursos audiovisuais e panfletos educativos  

Ator que controla: Secretaria Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

 

Políticos: articulação com outros setores da sociedade; envolvimento e motivação à participação da 

comunidade 

Atores que controlam: Associações de Moradores e Igrejas 

Motivação: Favorável 

Ações Estratégicas 

de Motivação 

 

Apresentar o projeto e evidenciar suas repercussões positivas sobre a saúde da população. 

 
Responsáveis 

 
Técnica de enfermagem e ACS’s 

Cronograma/Prazo Início em 02 meses; finalização indeterminada. 

 

Gestão, 

Acompanhamento 

e Avaliação 

 

Coordenar e acompanhar a execução das operações; indicar as correções necessárias; promover a 

eficiente utilização dos recursos; favorecer a comunicação entre planejadores e executores. 
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6.5 Gestão do Plano 

 

Para o bom andamento do projeto de intervenção, é primordial que se realize 

o monitoramento e acompanhamento das atividades desenvolvidas.  

Durante o trabalho realizado pela equipe da ESF Botelho, alguns desafios têm 

surgido, como a necessidade de longos prazos exigidos pelos trâmites burocráticos 

para a liberação de recursos financeiros e a dificuldade de sensibilização de alguns 

membros de instituições parceiras, ainda que os líderes e a maior parte dos 

integrantes dessas instituições tenham se mostrado favoráveis e muito interessados 

no plano de ação.  

Para a concretização desse monitoramento, realizam-se reuniões quinzenais, 

durante as quais os responsáveis pelas operações mantêm o grupo informado sobre 

o andamento das ações, as adversidades enfrentadas e as justificativas para 

eventuais descumprimentos dos prazos estabelecidos, com determinação de novos 

prazos, quando isso é necessário. O grupo discute propostas para superação 

desses transtornos e elege as soluções mais viáveis para os obstáculos 

encontrados. A comunidade e os atores sociais envolvidos são convidados a 

participarem dessas reuniões. 

Além disso, a equipe promove contínuo processo de coordenação e 

acompanhamento da execução das operações, com indicação das modificações 

necessárias para que os resultados esperados sejam atingidos. Ocorre ainda 

controle da utilização dos recursos, para garantir a eficiência no uso dos mesmos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do diagnóstico situacional, a definição dos problemas, o 

estabelecimento de prioridades, a descrição e explicação do problema escolhido, a 

identificação dos nós críticos, a elaboração do plano de ação e gestão do plano 

foram processos enriquecedores, visto que possibilitaram à equipe a aquisição de 

maior conhecimento sobre o território e a comunidade, os problemas que os afetam 

e sua própria capacidade de atuação frente às dificuldades reconhecidas.  

Vários aprendizados foram consolidados, tais como a prática do trabalho 

coletivo, a importância de ouvir o outro e conhecer perspectivas e posicionamentos 

diferentes acerca da mesma situação, a riqueza das colocações e ideias decorrentes 

dos debates, a necessidade de organização do processo de trabalho e do 

planejamento das ações, a percepção de que pequenas atitudes podem gerar 

grandes e favoráveis mudanças, a participação da comunidade e o reconhecimento 

do seu papel de agente corresponsável pela própria saúde, em vez de mera 

receptora passiva de cuidados. 

Assim, pode-se depreender que, apesar das dificuldades enfrentadas, a 

equipe e a comunidade têm capacidade de intervir positivamente sobre a realidade 

do território, desde que organizem suas ações com base em estratégias de 

planejamento direcionadas aos principais problemas sobre os quais podem atuar e 

que têm significativo impacto sobre a saúde da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6023: 
Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002a. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10520: 
Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. Rio de 
Janeiro, 2002b. 
 

ALBUQUERQUE, G. S. C. et al. Adesão de hipertensos e diabéticos analfabetos ao 
uso de medicamento a partir da prescrição pictográfica. Trabalho, Educação e 
Saúde,  Rio de Janeiro ,  v. 14, n. 2, p. 611-624,  maio/ago.  2016 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000200611 
&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  10  jun.  2016. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: 
hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 128 p.: il. 
(Cadernos de Atenção Básica, n. 37). 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Teto, credenciamento e implantação das estratégias de 
Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e Saúde Bucal - Município 
BRASÍLIA DE MINAS/MG. Disponível em: 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php> Acesso em 22 abr. 
2016. 
 

BRASÍLIA DE MINAS. Secretaria Municipal de Saúde. [Registro de Informações]. 
Brasília de Minas, 2015-2016. 
 

CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Elaboração do plano de ação. In: 
CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Planejamento e avaliação das 
ações em saúde. 2. ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG – Curso de Especialização 
em Atenção Básica em Saúde da Família, 2010. 118p. : il. 
 

CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Monitoramento e avaliação das 
ações de saúde na Atenção Básica à Saúde. In: CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; 
SANTOS, M. A. Planejamento e avaliação das ações em saúde. 2. ed. Belo 
Horizonte: Nescon/UFMG - Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde 
da Família, 2010. 118p. : il. 
 



31 

 

CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Planejamento estratégico 
situacional. In: CAMPOS, F. C. C.; FARIA, H. P.; SANTOS, M. A. Planejamento e 
avaliação das ações em saúde. 2. ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG – Curso de 
Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, 2010. 118p. : il. 
 

CIPULLO, J. P. et al. Prevalência e fatores de risco para hipertensão em uma 
população urbana brasileira. Arquivos Brasileiros de Cardiologia ,  São Paulo ,  v. 
94, n. 4, p. 519-526,  Abr.  2010 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2010000400014 
&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  27  Maio  2016.   
 

CONSTANTINE, R. et al. R. Strategies for controlling blood pressure among low-
income populations in Georgia. Preventing Chronic Disease, v. 5, n.2, 2008. 
 

CORRÊA, E. J.; VASCONCELOS, M.; SOUZA, M. S. L. Iniciação à metodologia: 
textos científicos. Belo Horizonte: Nescon/UFMG – Curso de Especialização em 
Atenção Básica em Saúde da Família, 2013. 
 

DANIEL, A. C. Q. G; VEIGA, E. V. Fatores que interferem na adesão terapêutica 
medicamentosa em hipertensos. Einstein (São Paulo),  São Paulo,  v. 11, n. 3, p. 
331-337,  set.  2013.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-45082013000300012 
&lng=pt&nrm=is o>. Acesso em: 16  jun.  2016. 
 

ESF BOTELHO. [Registros da Equipe]. Brasília de Minas, 2015-2016 
 

FARIA, H. P. et al. Processo de trabalho em saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG 
– Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. 2ed. Belo 
Horizonte: Coopmed, 2009. 68p. 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Minas Gerais: Brasília de 
Minas. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=310860>  
Acesso em 02 maio 2016. 
 

MARTINS, I. S. et al. Hipertensão em segmentos sociais pauperizados da região do 
Vale do Paraíba – São Paulo. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, n. 2, p. 477-486, 
2008. 
 

PIERIN, A. M. G. et al. Controle da hipertensão arterial e fatores associados na 
atenção primária em Unidades Básicas de Saúde localizadas na Região Oeste da 
cidade de São Paulo. Ciência & Saúde Coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 16,  p. 1389-

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/NESCON%252UFMG%20-%20Curso%20de%20Especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%20em%20Sa%C3%BAde%20da%20Fam%C3%ADlia/1015
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/NESCON%252UFMG%20-%20Curso%20de%20Especializa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%20em%20Sa%C3%BAde%20da%20Fam%C3%ADlia/1015
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/


32 

 

1400,    2011. Suplemento 1. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000700074 
&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  03  jun. 2016. 

 

PIERIN, A. M.; STRELEC, M. A.; MION, D. J. O desafio do controle da hipertensão 
arterial e a adesão ao tratamento. In: PIERIN, A. M. Hipertensão arterial: uma 
proposta para o cuidado. São Paulo: Manole, 2004. p. 275-289. 
 

RIERA, A. R. Hipertensão arterial: conceitos práticos e terapêutica. São Paulo: 
Atheneu, 2000. 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 95, n. 1, p. 1-51, 
2010. Suplemento 1. 
 
 
 

 

 


