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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é atualmente definida como a pressão sistólica 

repetidamente maior que 140 mmHg ou pressão diastólica de 90 mmHg ou superior. 

A Hipertensão compreende um dos maiores problemas de saúde pública no País.  

Esta doença crônica não transmissível é um importante fator de risco para a 

ocorrência do acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Diante 

desta problemática surgiu a necessidade de desenvolver um plano de ação com 

intervenções educativas, as mesmas serão feitas pelos membros da equipe, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida em pacientes hipertensos no povoado 

Pitombeira, no município de Jardim do Mulato, estado do Piauí no período 

correspondente ao ano de 2018. O publico alvo da intervenção serão todos os 

usuários hipertensos da área adscrita a Unidade de Saúde da Família.Para 

caracterização dos participantes serão escolhidos analisando alguns parâmetros que 

definam sua qualidade de vida, tais quais, fatores de risco modificável e não 

modificável conhecimento sobre sua doença, complicações mais freqüentes, faixas 

etárias e sexo. Esperamos melhorar a qualidade de vida dos pacientes hipertensos, 

diminuindo assim as cifras tensionais e suas complicações em até 90%, 

demonstrando a eficácia da intervenção educativa para manter o controle da 

hipertensão e a prevenção de agravos cardiovasculares. 

 

Palavras-chave: Hipertensão arterial sistêmica. Assistência ao paciente. Saúde 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Systemic arterial hypertension is currently defined as systolic pressure repeatedly 

greater than 140 mmHg or diastolic pressure of 90 mmHg or greater. Hypertension 

comprises one of the major public health problems in the country. This non-

transmissible chronic disease is an important risk factor for the occurrence of stroke 

and acute myocardial infarction. In view of this problem, the need to develop a plan 

of action with educational interventions was developed, with the objective of 

improving the quality of life in hypertensive patients in Pitombeira, in the municipality 

of Jardim do Mulato, state of Piauí in the period corresponding to the year 2018. The 

target audience of the intervention will be all hypertensive users of the area assigned 

to the Family Health Unit. To characterize the participants will be chosen analyzing 

some parameters that define their quality of life, such as factors of modifiable risk 

and not modifiable knowledge about their disease, more frequent complications, age 

groups and sex. We hope to improve the quality of life of hypertensive patients, thus 

reducing blood pressure and its complications by up to 90%, demonstrating the 

effectiveness of the educational intervention to maintain control of hypertension and 

the prevention of. 

 

Keywords: Systemic arterial hypertension. Patient care. Public health. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

Intervenção Educativa Para Melhorar A Qualidade De Vida Dos Pacientes 

Hipertensos Na Estratégia De Saúde Da Familia Do Município Jardim Do Mulato-

Piaui. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Alisnay Murgada Guerra (médica/aluna) 

 Prof. Ahirlan Silva de Castro (Orientador) 

 Leisa Maria da Costa Silva (enfermeira) 

 Carlos José da Costa (Agente Comunitário de saúde) 

 Osmandina Pereira da Silva (Agente Comunitário de saúde) 

 Carlota Cabral de Araújo(Agente Comunitário de saúde) 

 Antônia Cunha de Lima (técnica de enfermagem) 

 Adriane Stephane de Lima Brandão (Odontologista) 

 Lígia Barbosa Soares (Técnica de odontologista) 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças de alta prevalência na 

população e considerada como um dos principais problemas de saúde. É uma 

doença crônica, sendo a principal causa das doenças cardiovasculares 

(BRASIL,2013).  

A Hipertensão arterial sistêmica de acordo com sua sintomatologia é uma 

doença muitas vezes subestimada pelo seu caráter silencioso e evolução insidiosa, 

a sua importância epidemiológica tem dois eixos: grande prevalência e dificuldade 

de controle adequado por apresentar manifestações clínicas pouco expressivas, a 

mesma possui um elevado potencial de morbimortalidade, levando em consideração 

os fatores psicossocial e financeiro. Patologias concomitantes do sistema 
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renovascular são muitas vezes catalisadoras do quadro hipertensivo (CUNHA 

MARIO, 2012). 

De acordo com os autores Arias, La Rosa e Menéndez (2006) a HAS 

(hipertensão arterial sistêmica), compreende o mais importante fator de risco 

coronário e doenças cérebro vascular. A HAS é uma doença de elevado custo 

econômico-social, principalmente em decorrência das suas complicações, e por sua 

vez ocasiona grande impacto nas morbilidades brasileiras e do mundo (BRASIL, 

2013). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia em seu protocolo de hipertensão define 

a hipertensão arterial como uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. (SBC,2016).  

A hipertensão arterial de evolução acelerada está associada com os 

sintomas: sonolência, confusão mental, distúrbio visual, náusea, vômito, vaso 

constrição arteriolar e edema cerebral, caracterizando a encefalopatia hipertensiva. 

Outros sintomas, tais como epístaxe e escotomas cintilantes, zumbidos e fadiga, 

também são inespecíficos, não sendo mais considerados patognomônicos para o 

diagnóstico de hipertensão arterial (WILLE OIGMAN, 2014). 

Freqüentemente a HAS se associa a distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros 

fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e 

diabetes mellitus tipo II, mantém associação independente com eventos como morte 

súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica fatal e não fatal (SBC, 

2016).  

De acordo com os dados epidemiológicos do Ministério da saúde no Brasil, a 

prevalência média de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS),auto-referidas na 

população  acima de 18 anos,segundo a Vigilância  de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, é de 22,7%, sendo maior em 

mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%). A freqüência de HAS tornou-se mais 

comum com a idade, mais marcadamente para as mulheres, alcançando mais de 

50% na faixa etária de 55 anos ou mais de idade (BRASIL, 2014). 

A abordagem preventiva e de promoção à saúde à Hipertensão Arterial é 

importante, uma vez que esta é uma doença muitas vezes silenciosa e com alto 

índice de morbidade e mortalidade, sendo eficazes atividades que minimizem os 
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danos à saúde (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 

2010). 

    

3 JUSTIFICATIVA  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública 

global, em virtude da alta prevalência e por ser reconhecida como principal fator de 

risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. Para a prevenção de agravos o 

controle da doença é fundamental, mas mundialmente pouco satisfatório. A 

prevalência no Brasil tem variado entre 10% a 57,6% (PINHO; PIERIN,2013). 

A elaboração deste plano de ação justifica-se pela necessidade de trazer 

resolutividade ao problema identificado entre os usuários hipertensos da área de 

abrangência da ESF, que trata-se da incidência de doenças cardiovasculares, 

consequência do descontrole da PA devido a falta de adesão ao tratamento.  

Com a necessidade da resolução deste problema a equipe da Estratégia de 

Saúde da Família do Povoado Pitombeira no Município de Jardim do Mulato-PI, 

reconhece a importância e a necessidade de identificar irregularidades que apontam 

para a presença ou ausência de alguns fatores que influenciam o controle dos 

pacientes hipertensos para assim compreender o que interfere no descontrole da 

hipertensão artéria sistêmica. Para se obter êxito neste trabalho de intervenção se 

faz necessário melhorar a abordagem com os usuários hipertensos a fim de resgatar 

os mesmos e conscientizá-los para a adesão ao tratamento de maneira correta com 

o objetivo de manter controlada a hipertensão e assim prevenir dos agravos e 

surgimento de doenças cardiovasculares entre os pacientes hipertensos da área 

adscrita à ESF. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Aumentar a adesão ao tratamento para hipertensão arterial e reduzir os 

agravos cardiovasculares através de uma intervenção educativa em pacientes 

hipertensos da área de abrangência da ESF Pitombeira do Jardim do Mulato-PI. 
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4.2 Específicos 

 

 Melhorar o nível de conhecimento sobre a Hipertensão arterial dos 

pacientes cadastrados na Estratégia de Saúde da Família. 

 Instruir sobre estilos de vida adequados para o grupo de estudo. 

 Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade dos pacientes 

hipertensos. 

 Orientar todos os pacientes hipertensos cadastrados sobre alimentação 

saudável, prática de atividade física e sobre os riscos do tabagismo, álcool 

e outras drogas. 

 

5 METAS  

 

 Cadastrar 95% dos pacientes hipertensos da área de abrangência; 

 Conseguir a participação em palestra sobre Hipertensão Arterial de até 100% 

dos pacientes hipertensos cadastrados; 

 Aumentar a adesão ao tratamento e acompanhamento em até 50%; 

 Reduzir os agravos para doenças cardiovasculares em até 75%. 

  

6 METODOLOGIA  

 

Local de intervenção: O projeto será desenvolvido na Estratégia de Saúde 

da Família do Povoado Pitombeira do município do Jardim do Mulato-PI 

População abordada: O projeto será desenvolvido em uma população de 42 

pacientes hipertensos. 

Etapas do projeto: 

 

1a etapa: Capacitação da equipe que realizará a intervenção. 

Será feito a través de temas de classes acerca de HAS, seus fatores de risco, 

alimentação saudável, pratica de exercício, técnica adequada da toma da tensão 

arterial, com os membros da equipe, ministrada pela médica da equipe de saúde. 
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2a etapa: Cadastro dos Hipertensos 

Nesta segunda etapa serão caracterizados os pacientes hipertensos para 

atualização do cadastro e identificação das necessidades de aprendizagem dos 

pacientes, essa atualização será de atribuição dos agentes de saúdes e técnica de 

enfermagem, a avaliação da situação de saúde será executada pela doutora da 

equipe.  

3a etapa: Execução do programa 

As atividades educativas serão realizadas na unidade através de rodas de 

conversas, palestras, reuniões e visitas onde será utilizada a educação popular em 

saúde como mediador do conhecimento. Nas atividades educativas serão abordados 

temas como: o funcionamento do programa Hiperdia e os procedimentos que serão 

seguidos. A importância da freqüência regular na unidade para acompanhamento, 

avaliação em saúde e orientações periódicas; importância do controle da PA para 

prevenir os agravos cardiovasculares; incentivo a adesão ao tratamento e mudança 

no estilo de vida para favorecer no controle da PA. 

O grupo formado por hipertensos cadastrados será dividido em dois 

subgrupos. As sessões de trabalho acontecem uma vez por semana, com duração 

de 1 hora, em um local pré-determinado e com um cronograma que seja viável para 

os participantes, as atividades terão duração de seis meses. 

As atividades educativas serão distribuídas em seis sessões são descritas 

abaixo: 

Sessão 1: Visão geral da Hipertensão Arterial, história e condições. 

Sessão 2: Palestra sobre consulta em dia e exames complementares,  

Sessão 3: Orientação fatores de Risco Cardiovasculares e não Cardiovasculares 

para Hipertensão Arterial. 

Sessão 4: Palestra sobre orientação nutricional e alimentação saudável. 

Sessão 5: Orientação sobre à prática regular de atividade física 

Sessão 6: Palestra sobre os riscos do tabagismo, álcool e outras drogas em 

pacientes hipertensos. 

 

Etapa 4:Avaliação  

A característica desta fase é avaliar toda a concepção do processo, como a 

identificação das necessidades de aprendizagem e a intervenção educativa 
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propriamente dita. O processo de avaliação pode verificar o cumprimento dos 

objetivos e atividades. A avaliação também pode sugerir modificações na 

intervenção e trazer conclusões sobre a consciência da população sobre a situação 

da saúde, gravidade da doença e vulnerabilidade do grupo populacional no que se 

diz respeito ao desenvolvimento da Hipertensão.  

Toda esta avaliação será realizada no mesmo local onde foram realizadas as 

sessões de trabalho. Onde será verificado se ocorreram impactos na situação de 

saúde da população hipertensa da área adscrita a ESF, tendo em vista a redução do 

agravos cardiovasculares e o aumento a adesão a tratamento no Hiperdia. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

05/2018 
Mês 

06/2018 
Mês 

07/2018 
Mês 

08/2018 
Mês 

09/2018 
Mês 

10/2018 
Mês 

11/2018 

Capacitação dos 
profissionais de 
saúde da ESF 

Sobre o protocolo 
de Hipertensão 

Arterial 

       

Cadastro de 
pacientes 

Hipertensos da 
área de 

abrangência 

       

Implementação 
das atividades 

educativas sobre 
a Hipertensão 

Arterial, história, 
fatores de riscos 

e condições 

       

Palestra sobre a 
importância do 

acompanhamento 
e adesão ao 

tratamento para 
HAS 

       

Palestra sobre os 
riscos do 

tabagismo, álcool 
e outras drogas 
em pacientes 
hipertensos 

       

Avaliação dos 
conhecimentos 
de pacientes 
hipertensos 
cadastrados 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

Com esta intervenção em saúde espera-se a redução dos agravos 

cardiovasculares e o descontrole da PA entre os pacientes hipertensos da área 

adscrita a ESF, além de elevar os conhecimentos quanto a sua co-morbidade e 

aspectos que viabilizam a melhoria da qualidade de vida. 

Assim busca-se com este plano de ação o aumento na adesão ao tratamento 

da HAS dos pacientes Hipertensos na comunidade da Pitombeira, aumentando o 

controle da PA e reduzir a morbimortalidade por esta doença, mediante a realização 

de palestras educativas com aplicabilidade da educação popular em saúde, pois 

com maior conhecimento acerca da HAS será possível conscientizar os hipertensos 

para aderir ao tratamento e mudanças no estilo de vida. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipertensão arterial representa um problema de saúde pública, isso não se 

deve apenas à elevada prevalência, mas também a grande parcela de indivíduos 

hipertensos não diagnosticados e tratados inadequadamente, ou ainda pelo alto 

índice de abandono ao tratamento.  

Por ser uma causa relevante de mortalidade, a hipertensão arterial vem exigindo 

de todos os profissionais na área de saúde, a identificação e trabalho sobre os 

fatores de risco para minimizar a incidência do problema.  

Portanto espera-se que com a implantação deste plano de ação na ESF do 

Povoado Pitombeira do Município Jardim do Mulato no Piauí, o aumento da adesão 

ao tratamento para hipertensão mantendo o controle da PA prevenindo os agravos 

cardiovasculares e o aumento da prevalência da morbimortalidade por HAS no 

município. 
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