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RESUMO 

 

As ações de promoção de saúde e prevenção de doenças são a finalidade das 

equipes de Estratégia em Saúde da Família, sempre abordando as famílias como 

núcleo fundamental e afiançando a integralidade do cuidado. As atividades realizadas 

pela equipe da Unidade Básica de Saúde Lourival Dias de Souza se centraram na 

reorganização do trabalho da equipe, em garantir o acesso aos serviços de saúde e o 

cuidado compartilhado envolvendo as redes de apoio disponíveis no município. O 

trabalho com os pacientes com doenças crônicas como a Hipertensão Arterial foi 

aperfeiçoado, com modificações dos estilos de vida como base essencial do plano 

terapêutico para atingir o controle. O acompanhamento do cuidado das mulheres com 

o melhoramento da prática do pré-natal garantiu o bom desenvolvimento das 

gestações ampliando a cobertura do programa. As visitas domiciliares foram focadas 

a famílias com situações de saúde especificas definidoras de prioridades em prol da 

qualidade de vida dos pacientes. O projeto de intervenção elaborado tem como 

objetivo modificar os fatores de risco associados nos hipertensos da unidade visando 

obter o controle adequado da doença com a consequente redução de complicações 

cardiovasculares e da mortalidade por essa causa. 

 
Descritores: Atenção Primária à Saúde, Cuidados do pré-natal, Doença crônica, 
Promoção da Saúde, Saúde da Família. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Meu nome é Dayani Grana Rodriguez, tenho 31 anos de idade. Sou 

estrangeira, de nacionalidade cubana e natural da província de Villa Clara. Iniciei 

meus estudos de medicina no ano 2002 na Universidade de Ciências Medicas Dr 

Serafín Ruiz de Zárate Ruiz localizada na mesma província. Me graduei com o 

titulo de médica no mês de julho do ano 2009, iniciando então minha vida 

profissional no mês de setembro do mesmo ano. Comecei trabalhando como 

médica de família em uma área populacional de aproximadamente quatro mil 

pessoas, pertencente à Policlínica Mario Antônio Pérez da mesma província. 

Conjuntamente ao trabalho iniciei a especialidade de Médico Geral Integral 

finalizando no ano 2012.  

Já trabalhei como médica de família na Venezuela na missão Barrio 

Adentro. Foi uma experiência muito gratificante onde me deparei com situações 

médicas complexas que elevaram meus conhecimentos. Retornando a meu país 

atuei na mesma Policlínica, mas nesta ocasião prestei meus serviços na atenção 

a pacientes com cólera por um período de dois meses e em seguida na atenção a 

pacientes com Dengue. Permaneci nessa área até o mês de novembro do ano 

2015 que aderi ao Programa Mais Médicos para o Brasil. Fui alocada no município 

de Manicoré localizado no interior do estado de Amazonas. 

A cidade de Manicoré está localizada a margem direita do rio Madeira. A 

principal fonte de renda da população prove da produção agrícola, com cultivos 

como banana, melancia e produção de farinhas, além de outras fontes como o 

comercio e empregos gerados pela prefeitura. Tem uma população, maiormente 

masculina, distribuída em habitantes da zona rural e a urbana, estima-se um total 

de 53 890 pessoas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

no ano 2016. Minha área de abrangência tem uma população total de 3574 

pessoas, distribuídas em 919 famílias, correspondente a dez micro-áreas. Dita  

população está composta por 1691 pessoas do sexo masculino e 1883 do sexo 

feminino. As faixas etárias estão representadas na seguinte tabela. 



 

Tabela 1 - Distribuição da população pela faixa etária. Unidade Básica de Saúde Lourival 
Dias de Souza. 2016. 
 

Faixa etária População 

Menores de 2 anos 98 

De 2 a 5 anos 263 

De 6 a 12 anos 462 

De 13 a 59 anos 2256 

Maiores de 60 anos 495 

Total 3574 

Fonte: SIAB 

 
Um dos principais motivos de procura de consulta na Unidade Básica de Saúde 

são os pacientes com cifras elevadas de pressão arterial (acima de 140/90 mmHg) e 

que tem associados fatores de risco como obesidade, o sedentarismo, a 

hipercolesterolemia e o consumo excessivo de sal que todos são fatores modificáveis. 

Também são atendidos muitos casos de doenças respiratórias, digestivas e 

dermatológicas. Entre os pacientes cadastrados no programa de Hiperdia o maior 

número de casos esta representada pelos Hipertensos com 237 pacientes como é 

possível observar na seguinte tabela. 

Tabela 2 Número de casos cadastrados no Programa HIPERDIA. Unidade Básica 
Lourival Dias de Souza. 2016. 
 

Programa HIPERDIA Número de casos 

Hipertensão Arterial 237 

Diabetes Mellitus 107 

Hipertensos-Diabéticos 67 

Fonte: SIAB 

 
É uma população com baixo nível educacional e de baixa renda familiar, porém 

com dificuldades para manter uma alimentação saudável e para transportar-se até a 

capital do estado quando precisarem de outros serviços não disponíveis no município. 

Além de isso tem um deficiente saneamento básico e não cumprem com as medidas 

de prevenção de doenças transmissíveis e das doenças crônicas. Na área de 

abrangência estão situadas três escolas públicas, três igrejas, uma farmácia, duas 

academias e muitas lojas de roupas e alimentos. A Unidade Básica de Saúde Lourival 



 

Dias de Souza esta estruturada do seguinte jeito: uma recepção, uma sala de espera, 

uma sala de triagem, 2 salas de atendimento médico, 2 salas de atendimento de 

enfermeira, uma sala para atendimento odontológico, uma sala de curativos, uma sala 

de vacinação, uma sala de triagem neonatal, uma farmácia, uma sala para pesquisa 

de paludismo, uma sala de gerencia e uma copa.  

Na unidade atuam 2 equipes de Estratégia em Saúde da Família. Minha equipe 

de saúde é a número 031. Esta composta por médica, uma enfermeira, uma técnica 

de enfermagem, um cirurgião-dentista e 10 agentes comunitários de saúde. Referente 

a outros serviços de saúde a cidade conta com sete unidades básicas de saúde, delas 

uma é fluvial. Existe um hospital para onde encaminhamos nossos pacientes quando 

sua situação de saúde o requer. Nesse hospital tem déficit de especialidades, só conta 

com Clinico geral e Cirurgião e entre os serviços disponíveis estão laboratório, raios-

X e eletrocardiograma. Já quando os pacientes precisam de avaliações por outras 

especialidades médicas não existentes no município são encaminhados aos serviços 

de referencias na capital do estado. 

O trabalho que realiza a equipe de saúde é centrado em ações de promoção 

de saúde e de prevenção, recuperação e reabilitação de doenças, abordando as 

famílias como núcleo fundamental para o processo saúde-doença. A equipe procura 

conhecer as realidades das famílias cadastradas identificando os principais problemas 

de saúde e situações de risco as quais estão expostas. Com o planejamento de ações 

em conjunto com as redes de apoio procuramos garantir a integralidade do cuidado e 

a resolutividade da atenção. Meu projeto de intervenção com o titulo de: “Modificar os 

fatores de riscos nos pacientes hipertensos da UBS Lourival Dias de Souza, em 

Manicoré, Amazonas”, foi elaborado com enfoque na problemática dos frequentes 

atendimentos aos pacientes hipertensos descompensados.  

Tema escolhido devido a ternos comprovado nas consultas o escasso controle 

da doença, com a falha da terapêutica na maioria das vezes pela existência de fatores 

de risco associados, a presença de estilos de vida pouco saudáveis e ao insuficiente 

conhecimento das possíveis consequências de sua doença. A Hipertensão Arterial 

Sistêmica é um problema de saúde muito frequente na maioria das equipes de 

ESF, e constitui o principal fator de risco para complicações como acidente vascular 

cerebral e infarto agudo do miocárdio resultante na elevação do numero de 

internações hospitalares por essa causa, de ali a importância  das mudanças dos 

estilos de vida para garantir o controle adequado de nossos hipertensos. Trata-se 



 

então de um projeto educativo que inclui aos pacientes hipertensos cadastrados da 

área da equipe 031, nos quais se identificarão os fatores de risco associados, serão 

conscientizados sobre a importância do tratamento adequado e se programarão 

atividades educativas para tentar modificar os fatores de risco associados e estimulá-

los ao alcance do controle da doença com a consequente redução de complicações 

cardiovasculares e da mortalidade por essa causa. 



 

2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 

O paciente J.S.P, de 50 anos de idade, sexo masculino, raça branca, vem a 

consulta médica o dia 9/1/2017 por apresentar cifras elevadas de pressão arterial (PA) 

por terceira ocasião. 

Anamnese: paciente relata que foram conferidas cifras elevadas de PA pelo 

agente comunitário de saúde no domicilio em duas ocasiões em dias diferentes, 

ambas registradas no prontuário. Cifras de PA conferidas no domicílio: 140/90 mmHg 

(16/12/2016) e 150/90 mmHg (23/12/2016). Na consulta anterior feita pela enfermeira 

foram aferidas cifras de PA: 160/90 mmHg (02/01/2017). No dia de hoje o paciente 

apresenta cefaleia e sensação de quentura no rosto (rubor facial). 

Dados da triagem: PA: 160/100 mmHg, Peso: 82kg, Altura: 1.70m, 

Circunferência Abdominal: 90cm,Temperatura axilar: 36,4°C. 

Antecedentes Patológicos Pessoais: nega doenças, não cirurgias nem 

transfusões sanguíneas, não alergias. 

Antecedentes Patológicos Familiares: Avó materna: Falecida. Hipertensão 

Arterial, Mãe: viva com Hipertensão Arterial, Pai: falecido aos 52 anos por Infarto 

Agudo do Miocárdio com historia de aterosclerose. 

Condições de Vida: paciente que mora com sua mãe viúva, o irmão menor 

solteiro, sua esposa e seus dois filhos. Casa de madeira com 4 quartos, 1 banheiro, 1 

sala e 1cocina. Renda familiar de 2 salários mínimos. Trabalha como pedreiro há 10 

anos. Nega consumo de bebidas alcoólicas, nega fumo. Sua alimentação é à base de 

carboidratos, maiormente, peixes e frango e poucas verduras. Não faz uso de 

medicamento algum. 

 

  



 

Figura 1 - Genograma 

 

 

Exame Físico 

 
 Índice de massa corporal (IMC): 28,37 (sobrepeso). 

 Pele e mucosas: úmidas e da cor normal, presença de rubor facial. 

 Pescoço: não adenopatias, turgência jugular normal e Tireoides sem 

alterações. 

 TCS: não presença de edemas. 

 Aparelho respiratório: não estertores, roncos nem sibilos. FR: 20. 

 Aparelho cardiovascular: batimentos cardíacos rítmicos, sem sopros. 

FC: 87bpm. PA: 160/100 mmHg. 

 Abdômen: Não dor à palpação, com ausência de visceromegalia, 

ruídos hidroaéreos normais. 

 Extremidades: simétricas, palpação normal dos pulsos periféricos. 

 Exame neurológico: consciente e orientado, não déficit motor. 

 
Traz consigo exames complementares solicitados pela enfermeira: hematócrito 

0,45%; creatinina 0,8 mg/dl ; potássio 4.0 mEq/l ; glicemia 91mg/dl; colesterol total 280 



 

mg/dl; triglicerídeos 170 mg/dl; HDL 49 mg/dl; TGO 5 U/L; TGP 7 U/L; EAS normal; 

ECG normal. 

 Calculo do LDL: Colesterol Total - HDL- (Triglicerídeos/5) =197. 

 Calculo de DCE (depuração de creatinina endógena) equação de 

Cockcroft-Gault: (140-idade)*peso/ 72* Cr sérica mg/dl = 128ml/min. 

Conforme aos valores referenciais do perfil lipídico para adultos maiores de 

20 anos citados na V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (V DIRETRIZ, 2013) o paciente 

apresenta valores altos de colesterol total, valores muitos altos de LDL-C, valores 

abaixo do desejável de HDL-C e valores limítrofes de triglicerídeos. A estimativa da 

depuração de creatinina endógena permite uma avaliação da função renal do 

paciente. Neste caso o valor obtido pela equação se encontra no Estágio 1 o que 

reflete a não existência de alterações da função renal.  

Segundo o preconizado no caderno de atenção básica de Hipertensão Arterial 

(CAB N° 37, 2013) do Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Hipertensão 

(VI DIRETRIZES, 2010) o diagnóstico de Hipertensão Arterial é feito com os níveis 

elevados e sustentados de PA em 3 medidas em dias diferentes em condições ideais, 

com técnica adequada. As medidas de PA feitas fora do consultório médico permitiram 

afastar a possibilidade do efeito do avental branco durante a verificação. Diagnóstico: 

Hipertensão Arterial estágio 2 e Dislipidemia. 

Avalio o risco cardiovascular presente no paciente pelo escore de Framingham 

que é o risco de apresentar um evento cardiovascular em 10 anos, para estabelecer 

as metas pressóricas a alcançar e a periodicidade do acompanhamento. Fatores: 

homem de 50 anos – 6 pontos; colesterol total 280 mg/dl – 5 pontos; não fumante – 

0 ponto; HDL 49 – 1 ponto; PAS 160 mmHg – 2 pontos; total: 14 pontos.  

Conforme o estipulado no caderno de Atenção Básica n°37 do Ministério de 

Saúde como o paciente tem familiar de primeiro grau com doença arterial coronariana 

o escore é ajustado multiplicando o total de pontos por 1,5 resultando em 21 pontos 

equivalentes a um 30 % de risco cardiovascular. Grau alto de risco de apresentar um 

evento cardiovascular (IAM, AVC) em 10 anos, porem o acompanhamento tanto pela 

médica como pela enfermeira fica quadrimestral e com o odontólogo anual. 

Estabeleço metas pressóricas de PA <130/80 mmHg e metas lipídicas de LDL-

C <70 como meta primária e Colesterol não-HDL <100 como meta secundária. 



 

Conduta: Tratamento não medicamentoso. 

 
 Mudanças no estilo de vida (MEV): controle do peso corporal, prática de 

atividade física regular, alimentação saudável incorporando frutas, 

leguminosas e cereais com redução de gorduras trans e lacticínios, restrição 

do consumo de sódio a <5gr sal/dia. 

Segundo o CAB de HAS (N°37, 2013) e a SBH (VI DIRETRIZ, 2010) se 

recomenda iniciar medicação anti-hipertensiva desde o diagnostico em aqueles 

pacientes com alto risco cardiovascular ou níveis pressóricos no estagio 2, além de 

MEV; o mesmo pode ser iniciado com 2 fármacos anti-hipertensivos em doses baixas 

simultaneamente obedecendo ao sinergismo de ação entre eles, e selecionando as 

classes farmacológicas de acordo com a situação clinica de cada paciente.  

Em indivíduos com alto risco cardiovascular se recomenda o uso de 

sinvastatina e aspirina (AAS). 

 Tratamento medicamentoso: 

 
 Captopril (25 mg): 1 comprimido em 12/12 horas. 

 Anlodipino (5 mg): 1 comprimido ao dia. 

 Sinvastatina (40 mg): 1 comprimido a noite. 

 AAS (100 mg): 1 comprimido ao dia. Acompanhamento: 

 Verificação semanal da PA na triagem anotando o resultado no 

prontuário do paciente. 

 Agendamento de consulta com a Nutricionista e com o educador físico 

do NASF. 

 Encaminhamento com Oftalmologista para fundoscopia, não disponível 

pelo SUS no município. 

 Agendamento da próxima consulta médica para dentro de 4 semanas. 

 

 Evolução: 2a Consulta Médica (Dia 9/2/2017): Paciente que refere estar 

seguindo com um pouco de dificuldades as orientações alimentares pautadas na 

consulta com a nutricionista o dia 13/1/2017; além de ter iniciado a pratica de atividade 

física regular. Nega sintomatologia. Não reações adversas dos medicamentos. Está 

tomando os medicamentos corretamente. Dados da triagem: Peso: 81,5 kg (perda de 



 

500 gramas no mês); Altura: 1,70 m; PA: 140/ 90 mmHg. Paciente que ainda não 

atingiu as metas pressóricas pelo mesmo reforço as orientações oferecidas na 

consulta inicial e manter o mesmo tratamento farmacológico. Explico a importância da 

adesão ao tratamento e de adotar as orientações alimentares assim como continuar 

praticando atividade física. Continuar assistindo às consultas agendadas com a 

nutricionista e retornar a consulta médica dentro de quatro semanas. 

3a Consulta Médica (Dia 9/3/2017): Paciente que nega sintomatologia e faz uso 

correto da medicação prescrita, aderido ao plano alimentar saudável, continua 

praticando atividade física regularmente nega consumo de bebidas alcoólicas. Dados 

da triagem: Peso: 80 kg (perda de 2 kg desde o inicio das MEV); Altura: 1,70 m; PA: 

120/70 mmHg. Explico para o paciente que foi alcançada a meta pressórica 

estabelecida, mas deve continuar com alimentação adequada, realizando atividade 

física regularmente, controlando o peso corporal e tomando a medicação diariamente. 

Comento que o acompanhamento continua quadrimestralmente, agendo a data do 

retorno e programo visita domiciliar. 

Avaliando a evolução do paciente, posso dizer que se obteve o desfecho 

esperado. Foi corroborado que sendo adotadas todas as recomendações não 

medicamentosas além da terapia farmacológica é possível atingir o controle adequado 

da Hipertensão Arterial Sistólica (HAS). Dito controle é fundamental para a redução 

dos eventos cardiovasculares, fato demonstrado em muitos estudos clínicos. Já o 

tratamento farmacológico da HAS muda de forma expressiva o prognóstico da 

doença.  

O uso das estatinas na prevenção primária e secundária constitui a terapia mais 

validada por estudos clínicos na redução de eventos cardiovasculares. (I DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR, 2013). 

 

 

3. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 
 

As realizações de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 

tornam-se a finalidade do Programa de Saúde da Família (PSF). As práticas de 

atuação do PSF garantam o acesso aos serviços de saúde, sempre abordando a 

família como núcleo principal e garantindo a integralidade e a qualidade dos serviços 

de saúde. No início da minha prática na Unidade Básica de Saúde Lourival Dias de 



 

Souza, me encontrei com a falta de organização da equipe de Estratégia em Saúde 

número 031 em quanto a realização do pré-natal. Constatei que não tinham 

conhecimento do total de grávidas e puérperas da área de abrangência, não existia o 

espaço estabelecido na semana para o pré-natal, porém as frequências das consultas 

estavam erradas, com muitas grávidas faltosas, com captações tardias e algumas que 

nunca fizeram o pré-natal, com atendimentos de pré-natal feitos de pouca qualidade 

e puérperas que nunca foram avaliadas depois do parto. Além disso, com presença 

de comorbidades nelas sem o adequado acompanhamento.  

Primeiramente comecei a fazer o levantamento da quantidade real de grávidas 

e puérperas existentes na área, sempre com ajuda dos Agentes Comunitários de 

Saúde. Situei na agenda profissional o espaço para a realização de consultas de pré-

natal, com duas frequências na semana para a enfermeira e com duas frequências 

para a médica. Inicia-se a busca ativa das pacientes faltosas, com o consequente 

planejamento das consultas segundo a periodicidade estabelecida pelo Ministério da 

Saúde no Caderno de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco (CAB N° 32, 2013), assim 

como o planejamento das visitas domiciliares na primeira semana do puerpério. Foi 

se articulando o acompanhamento ao pré-natal pela equipe contando também com a 

participação do dentista e com a nutricionista e a psicóloga do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) formando uma equipe multidisciplinar.  

Entre as ações realizadas em nossos atendimentos temos o acolhimento e 

atendimento garantido de todas as gestantes, seu acompanhamento periódico e 

continuo. A classificação do risco gestacional em cada consulta com o 

encaminhamento para o pré-natal de alto risco e para o serviço de 

urgência/emergência se necessário. A estimulação da participação do pai no pré-natal 

para uma melhor preparação do casal para o parto. A prática de uma boa anamnese, 

exame físico e cobertura para a realização de exames complementares solicitados. 

Também garantimos a imunização antitetânica e para hepatite B assim como o 

fornecimento do sulfato ferroso para tratamento e profilaxia da anemia. A 

administração de ácido fólico para a prevenção de anormalidades congênitas do tubo 

neural durante o período pre-gestacional e durante o primeiro trimestre da gestação, 

prática quase esquecida pelos profissionais que me precederam. Afiançamos o 

atendimento das intercorrências obstétricas, o controle de doenças crônicas 

preexistentes e a profilaxia de doenças infecciosas. Iniciou- se o atendimento as 

puérperas na periodicidade estabelecida com as visitas na primeira semana do 



 

puerpério, onde se esclarecem todas as dúvidas e preocupações das mesmas quanto 

aos cuidados do recém-nascido, e se oferecem muitas orientações para a prevenção 

de doenças. Além disso, estimulamos a criação de grupos de gestantes para 

desenvolver atividades educativas incentivando aos hábitos de vida saudáveis, a 

importância do pré-natal, a orientação nutricional visando um estado nutricional 

adequado, ao reconhecimento do trabalho de parto, a importância do aleitamento 

materno exclusivo, explicando as técnicas corretas para o aleitamento. Incentivamos 

aos cuidados com o recém-nascido, orientamos sobre os riscos do uso de álcool e 

outras drogas durante a gestação assim como de medicações desnecessárias e sem 

prescrições médicas. 

A equipe garanta a efetivação de visitas domiciliares às grávidas além das 

puérperas com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde, com o objetivo de 

oferecer orientações dos cuidados necessários da mulher e da criança, identificar 

fatores de risco presentes no âmbito familiar, e vigiar sinais de alarme realizando o 

encaminhamento dos casos necessários para uma avaliação médica na Unidade 

Básica de Saúde. O principal objetivo do acompanhamento pré-natal continua sendo 

assegurar o desenvolvimento da gestação permitindo o parto de uma criança 

saudável; porém minha equipe desenvolveu todas essas ações na tentativa de 

brindar uma assistência adequada, mudando por completo a situação anterior 

existente na área.  

Assim depois de feita a reorganização da prática do pré-natal pela equipe, se 

elevou o grau de satisfação da população e de confiança em sua equipe de Estratégia 

em Saúde da Família, fato constatado em pesquisas realizadas a população feita pela 

Secretaria Municipal de Saúde. Foi possível cumprir com o desígnio da Atenção 

Básica de ser a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, orientando a 

prevenção de doenças, solucionando os agravos e direcionando os mais graves para 

os níveis de maior complexidade organizando assim o fluxo dos serviços de saúde. A 

equipe tem garantindo até hoje o direito das mulheres ao acesso a assistência integral 

e de boa qualidade, aos serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação 

da saúde, ampliando a cobertura do pré-natal. Contribuindo para a redução de 

morbidade e mortalidade de nossas mulheres. Mas acredito que ainda temos que 

continuar trabalhando em prol do melhoramento dos serviços de saúde oferecidos e 

na continua capacitação dos profissionais de saúde. 



 

4. VISITA DOMICILIAR / ATIVIDADE NO DOMICÍLIO 

 
A visita domiciliar constitui um instrumento de trabalho para as equipes de 

Estratégia em Saúde da Família, uma vez que possibilita a resolução de problemas 

individuais coletivos e familiares. Cada dia é mais perceptível que através das visitas 

garantimos a atenção continuada e integral em prol da qualidade de vida dos 

pacientes. Em minha Unidade Básica de Saúde as visitas domiciliares eram feitas 

segundo a demanda dos familiares, que passavam a solicitude para os agentes 

comunitários de saúde, mas não existia planejamento nenhum do espaço na agenda 

profissional para o desenvolvimento das mesmas, nem o conhecimento do foco real, 

ou seja, da finalidade das visitas domiciliares. Confesso que foi difícil mudar aquele 

costume, mas o desfecho foi o desejado. 

Nossos agentes de saúde foram capacitados sobre quais eram os principais 

objetivos das visitas domiciliares, principalmente sobre quais pacientes enfocarem-las 

e como fazer a abordagem às famílias. Fato importante já que a equipe de Atenção 

Básica precisa estar preparada para cuidar dos usuários aos quais se oferecera essa 

modalidade de atenção. Iniciou-se então o levantamento dos pacientes/famílias com 

necessidades reais de visitas, elaborando o planejamento mensal atendendo a 

situações específicas definidoras de prioridades. Assim foram priorizadas aquelas 

famílias com situações de saúde crônica agravada, problemas de incapacidade que 

impedem o deslocamento até a unidade de saúde, idosos acamados com doenças 

degenerativas, aqueles indivíduos ausentes do atendimento programado como os 

hipertensos e diabéticos faltosos, e aqueles que não estão aderidos ao tratamento; 

crianças com atraso no desenvolvimento, com desnutrição, com ausências as 

consultas de puericulturas e com vacinas retrasadas; as gestantes de alto risco 

faltosas ao pré-natal, entre outras situações. 

Foi programado o espaço na agenda profissional para ditas visitas. Além disso, 

para dar cumprimento ao princípio de oferecer uma atenção domiciliar integral 

contamos com o apoio de outros especialistas como a nutricionista, a psicóloga, o 

fisioterapeuta e a assistente social do NASF. Ao respeito disso segundo o Caderno 

de Atenção Domiciliar (CAD, BRASÍLIA, 2012) para a equipe afiançar a integralidade 

e a resolutividade na atenção básica deve articular-se com outros pontos de atenção 

da rede e compartilhar conhecimentos com vistas a desenvolver um modelo de saúde 

centrado em um trabalho baseado no reconhecimento da prática de outros 



 

profissionais de saúde. Destacar também que o dentista faz visitas junto a nossos 

agentes comunitários, cuidando assim da saúde bucal. Aqueles pacientes que sua 

situação de saúde não permita tratamento ambulatorial são encaminhados para 

internação hospitalar ou para avaliação por outras especialidades médicas na capital 

do estado.  

Já os agentes comunitários da equipe são responsáveis por visitar 

mensalmente a cada família de sua área de abrangência, e manter a busca ativa de 

gestantes, das crianças para o acompanhamento do desenvolvimento e da 

imunização, das mulheres para prevenção de câncer de colo de útero e de mamas, 

de pacientes com sintomas respiratórios e dermatológicos, assim como de 

hipertensos. Também oferecem orientações às famílias sobre como evitar doenças 

transmissíveis como a dengue, e as medidas higiênicas sanitárias a ter em conta. 

O fato de brindar assistência ao usuário em seu próprio domicílio nos permite 

estabelecer um maior grau de confiança dos pacientes com os membros da equipe, 

melhorando a comunicação e as aderências aos planos terapêuticos. Nas visitas é 

possível conhecer a estrutura e dinâmica familiar, as condições socioeconômicas da 

família, a situação higiênica sanitária, os fatores de risco aos que estão expostos seus 

membros, orientar sobre promoção de saúde e prevenção de doenças, mesmo 

incitando a mudanças nos estilos de vida.  

Segundo o Caderno de Atenção Domiciliar (CAD, BRASÍLIA, 2012) o fato de 

esses atendimentos serem realizados no domicilio expõe as equipes de saúde a 

realidade social dessa família, seus costumes, valores e as suas formas de prestar 

cuidado a sua saúde, passadas de geração em geração. A equipe tem comprovado 

que por meio do atendimento domiciliar é mais fácil estimular aos familiares de 

participar ativamente no processo saúde- doença, permitindo diminuir o número de 

complicações e agravos de doenças com a consequente diminuição do número de 

internações hospitalares. Resulta importante também o atendimento ao Cuidador, 

aquela pessoa familiar ou não que está ao cuidado diário de outro individuo.  

Além de oferecer-lhe orientações sobre como cuidar do paciente é preciso criar 

o espaço para escutar suas angústias e preocupações e atender a suas demandas 

em saúde. No Caderno de Atenção Básica de Envelhecimento e Saúde da Pessoa 

Idosa (CAB, N° 19, 2006) diz que o cuidador, no desenvolvimento de suas tarefas 

passa por sentimentos como raiva, insegurança, cansaço, tristeza, etc., sentimentos 

que devem ser compreendidos, além de avaliar a presença de estresse porque pode 



 

propiciar a ocorrência de situações de violência. Até o momento minha equipe não 

teve conhecimento de situações de violência do cuidador à pessoa cuidada neste caso 

geralmente pessoas idosas. Eu acho que ainda existem dificuldades para aperfeiçoar 

o desenvolvimento das visitas domiciliares como a falta do transporte para deslocar a 

equipe até aqueles Barrios mais distantes.  

Do mesmo jeito acontece com os profissionais da rede de apoio os quais às 

vezes não conseguem atender por falha do transporte. Outro fato é que a demanda 

da equipe do NASF é muito grande, porém resulta difícil o atendimento de todos os 

usuários, derivando em queixas da população. Em ocasiões quando voltamos por 

segunda vez a visitar um paciente, durante a reavaliação contatamos que não foram 

adotadas as orientações sugeridas na visita anterior nem o tratamento farmacológico, 

às vezes por negligencia e outras pela falta de recursos financeiros, já que a maioria 

da população da área de abrangência é de baixa renda familiar.  

Essas situações frustrantes nos afligem e desgastam a equipe, demandando 

um maior número de visitas dessas famílias sem lograr modificar o quadro de saúde 

das mesmas. Diante essas situações procuramos apoio da psicóloga e da assistente 

social. Entre os procedimentos que mais frequentemente fazemos durante os 

atendimentos domiciliares estão à aferição da pressão arterial e a realização de 

glicemia capilar, conferimos a temperatura corporal e o peso, além de curativos. No 

caso de pacientes acamados ou com impossibilidade de deslocar-se ao laboratório 

para a realização de exames solicitados, a técnica de enfermagem coleta amostra de 

sangue no domicílio. Todos os procedimentos realizados assim como a evolução dos 

pacientes são registrados nos prontuários dos mesmos. 

Nas reuniões da equipe avaliamos nosso processo de trabalho, porém 

avaliamos o cumprimento das visitas e de seus objetivos. Levamos a discussão 

aqueles casos mais complexos para elaborar um plano terapêutico em conjunto, 

garantindo a atenção integral aos usuários. Mesmo sendo uma situação complexa o 

cuidado do paciente em atenção domiciliar, por exigir uma interação entre os serviços 

de saúde, resulta gratificante deparar-se com famílias que lograram elevar a qualidade 

de vida de seus membros, devido a esse cuidado compartilhado. 



 

5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 
Refletindo em minha trajetória no curso de Especialização em Saúde da Família 

é possível dizer que contribuiu para minha aprendizagem, adquirindo novos 

conhecimentos através dos estudos dos conteúdos apresentados em cada módulo, 

modificando e melhorando minhas práticas médicas. Foi um ano de continuo 

aproveitamento dos materiais, artigos e aulas disponibilizados no curso, que me 

permitiu atualizar meus conhecimentos e me apropriar de ferramentas para organizar 

melhor o trabalho da equipe de saúde e planejar ações em benefício da saúde da 

população de nossa área de abrangência. 

A realização do curso pela internet foi uma experiência única, nunca antes tinha 

feito uma especialização a distancia. Sempre gostei das aulas e das atividades 

presenciais, mas nesta ocasião admito que supere as minhas expectativas. A principal 

dificuldade encontrada na realização do curso foi a má qualidade da internet, já que 

estou alocada em um município do interior do estado Amazonas, onde a velocidade 

da internet é lenta tornando difícil o acesso aos materiais disponibilizados e o envio 

dos arquivos. Entre as principais mudanças em minha prática profissional estimuladas 

pelos estudos durante a Especialização estão a adopção de uma atitude mais ativa 

no processo de organização do trabalho da equipe, melhorando o acesso aos 

serviços, os fluxos de atendimentos e a elaboração da agenda profissional com base 

na situação de saúde da população. Também me proporcionou um olhar mais critico 

na avaliação do processo do trabalho realizada nas reuniões da equipe, participando 

mais e direcionando nosso trabalho ao desenvolvimento de ações que elevem a 

qualidade de vida dos pacientes. 

No inicio de minha prática laboral na Unidade Básica de Saúde percebi que o 

cuidado da saúde de aquela população não era um trabalho compartilhado, ou seja, 

as situações de saúde identificadas somente eram resolvidas pela equipe sem incluir 

no plano de ação aquelas redes de apoio. Com a aquisição no curso dos 

conhecimentos sobre o cuidado compartilhado passei a envolver as diferentes redes 

de apoio disponíveis no município, como o NASF e o CAPS e outros setores como 

Educação na realização de ações em conjunto para garantir uma atenção integral 

aos usuários. Em relação a isso começamos a fazer parcerias com as escolas da 

área de abrangência garantindo o espaço de realização de palestras e ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças. Em relação ao registro clínico de 



 

informações na atenção primaria, mudei a situação da pouca informação existente 

nos prontuários dos pacientes, prática frequente dos médicos que me antecederam. 

Comecei a coletar mais dados importantes nas consultas e registrando-os nos 

prontuários por meio do método SOAP, que inclui o subjetivo, o objetivo, a avaliação 

e o plano. Essa mudança facilitou ter uma quantidade maior de dados sobre os 

usuários permitindo uma continuidade e longitudinalidade do cuidado, otimizando a 

comunicação e as ações em conjunto da equipe multiprofissional. 

Outra mudança foi enquanto ao seguimento dos pacientes com doenças 

crônicas como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, e Dislipidemias. Logrei 

aperfeiçoar minha prática seguindo condutas estabelecidas em diretrizes brasileiras e 

nos protocolos do Ministério de Saúde disponibilizados ao longo da Especialização. 

Passei a dar mais importância ainda às modificações dos estilos de vida como base 

essencial do plano terapêutico dos pacientes para atingir o controle adequado das 

doenças. 

Falando do pré-natal, os conhecimentos obtidos no curso me facilitaram a 

organização do trabalho da equipe com nossas mulheres. Situei na agenda 

profissional um espaço que antigamente não existia, para consultas de planejamento 

familiar e para a realização do pré-natal em dias fixos. Cobrei a busca ativa das 

pacientes pelos Agentes Comunitários de Saúde, envolvendo a toda a equipe no 

cuidado das gestantes facilitando o acesso das mesmas e a atenção integral. Outro 

fato foi à criação de grupos de gestantes com as quais se realizam atividades 

educacionais visando o bom desenvolvimento da gestação com o consequente parto 

de uma criança saudável. 

Em relação ao desenvolvimento de visitas domiciliares mudei o fato de como 

eram realizadas, passando a ter um planejamento mensal dos usuários ou famílias a 

visitar com o devido estabelecimento de prioridades segum a situação de saúde de 

cada paciente. No caminho do melhoramento da abordagem familiar foi possível 

contar com o apoio do NASF, elevando a qualidade de nosso atendimento e, porém 

a satisfação das famílias. Ressaltei durante os debates nas reuniões da equipe a 

importância do atendimento ao cuidador, com a devida atenção a suas demandas em 

saúde. Aprendi que por meio das visitas domiciliares resulta mais fácil estimular a 

pacientes e familiares no processo saúde-doença. 

Outra mudança foi em relação ao enfoque de nosso trabalho, ou seja, a 

finalidade da Atenção Básica. A população de nossa área tinha o comportamento 



 

antigo e errado de somente procurar a Unidade de Saúde quando viravam doentes. 

Durante o tempo que tenho trabalhando nesta equipe, procurei modificar esse 

comportamento, lembrando para os membros da equipe qual é o desígnio do 

Programa de Saúde da Família, e levando esse conhecimento para a comunidade. 

Por isso as ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças tornaram-se 

parte de nosso dia a dia.  

Algumas iniciativas foram feitas como o aproveitamento do tempo de esperas 

dos pacientes pela consulta médica com a realização de palestras com temas de 

relevância para eles e em base ao quadro de morbidades da área. Além de isso foi se 

aproveitando cada momento de interação com os usuários e famílias já sejas nas 

consultas ou nas visitas domiciliares para o oferecimento de orientações essenciais 

para o cuidado da saúde. Avaliando então minha trajetória no Curso acredito que foi 

um período de amplas mudanças no plano profissional.  

Foi um período enriquecedor, onde foram fornecidos muitos recursos para 

elevar meus conhecimentos, aperfeiçoando meus atendimentos, minhas condutas 

terapêuticas e beneficiando minha atuação na equipe de saúde. Agora estou mais 

envolvida com o trabalho que faz toda a equipe, sempre vigiando pelo bem-estar da 

população atendida e mais importante ainda, aprendi a ter um olhar crítico da atuação 

da equipe multiprofissional. 
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1. INTRODUÇAO 

 
As doenças crônicas não transmissíveis constituem um importante desafio 

de saúde para alcançar um desenvolvimento global nas próximas décadas 

(THULER; VIANA E CASADO, 2009). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

uma doença crônica não transmissível e representa um fator de risco significativo 

para as doenças cardiovasculares. A HAS se encontra presente em 69% dos 

pacientes com um primeiro infarto do miocárdio, em 77% nos casos com um 

primeiro acidente vascular cerebral, em 74% nos casos com insuficiência cardíaca 

crônica e em 60% dos pacientes com doença arterial periférica (ARONOW, 2012, 

p160-70). 

Diante a relevância da hipertensão arterial sistêmica, como fator de risco 

cardiovascular, sua elevada prevalência mundial e o aumento de desfechos 

circulatórios quando está associada a outros fatores de risco, resulta 

imprescindível o conhecimento de sua ocorrência (BRASIL, 2006). Para a 

prevenção da HAS assim como para garantir a resolutividade da terapêutica se 

precisa de modificações de estilo de vida. Uma alimentação saudável, o controle 

do peso junto a pratica regular de atividade física, eliminar o tabaquismo e evitar o 

uso excessivo de álcool, são os principais fatores de risco a ser controlados, pois 

sem o devido controle dos mesmos a terapêutica farmacológica sozinha não 

lograra atingir os níveis de pressão arterial recomendados. Apesar das evidencias 

que o demostram, esses fatores de risco continuam a crescer na sociedade, 

levando a um aumento da incidência e prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica. Para obter resultados mais consistentes no controle terapêutico da 

doença se precisa de uma abordagem coletiva dos pacientes com HAS 

(BRASILIA, 2006). 

A hipertensão arterial sistêmica sem o devido controle pode trazer consigo 

diversas complicações, as quais levam aos pacientes a requerer internações 

hospitalares, com a utilização de exames e medicamentos de alto custo, assim 

como de procedimentos como dialise e transplante. No Brasil, entre as principais 

causas de internações hospitalares se encontram as doenças cardiocirculatórias 

(IV DIRETRIZES BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). Eu estou alocada no 

munícipio de Manicoré do estado de Amazonas e trabalho na Unidade Básica de 

Saúde Lourival Dias de Souza, minha equipe de Estratégia em Saúde da Família 



 

é a numero 031. A comunidade que nos atendemos tem uma elevada prevalência 

de pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Em nosso dia a dia, nas consultas 

e visitas domiciliares realizadas constatamos o pouco controle da doença, a 

presença na maioria dos casos com HAS de fatores de risco que são modificáveis, 

o baixo conhecimento dos pacientes acerca da doença e de suas consequências, 

além de ser uma comunidade com estilos de vida pouco saudável o que repercute 

na aparição de novos casos de HAS e de complicações cardiocirculatórias que 

levam a internação em nosso hospital e a posteriores sequelas como nos casos 

de acidentes vasculares cerebrais.  

É por isso que a hipertensão arterial sistêmica constitui o principal problema 

de saúde em minha área de abrangência. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
A hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde muito frequente nas 

equipes de Estratégia de Saúde da Família, mas na minha área é o principal problema 

identificado. Em nossos atendimentos temos comprovado o pouco controle da 

doença, a falha da terapêutica farmacológica geralmente pela presença de estilos de 

vida pouco saudável em nossa população, junto à existência de fatores de risco 

modificáveis nestes pacientes. Às vezes esses pacientes com HAS não tem o 

conhecimento suficiente de sua doença, nem das possíveis consequências que ela 

pode acarrear, resultando em um numero considerável de pacientes com 

complicações cardiocirculatórias pela descompensação dos níveis pressóricos.  

Pela importância das mudanças nos estilos de vida para garantir o controle dos 

pacientes com HAS foi elaborada a seguinte proposta de intervenção, que tem como 

objetivo modificar os fatores de riscos presentes nos pacientes hipertensos de minha 

área de abrangência, e assim tentar aumentar a adesão ao tratamento resultante na 

diminuição das complicações e das internações hospitalares pela doença. 

 

. 



 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Elaborar um projeto de intervenção educativo para modificar os fatores de 

riscos associados nos pacientes hipertensos da ESF 31 da UBS Lourival Dias de 

Souza. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar os fatores de risco associados nos pacientes hipertensos; 

 Classificar os fatores de risco em modificáveis e não modificáveis; 

 Orientar aos usuários hipertensos sobre a importância do tratamento 

medicamentoso, visando conscientiza-los; 

 Desenvolver mudanças de modo e estilo de vida dos pacientes hipertensos; 

 Implementar medidas que possam motivar aos pacientes participarem das 

atividades de controle e tratamento adequado. 



 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais 

comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da 

doença renal crônica terminal. No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de 

hipertensão arterial, 35% da população de 40 anos e mais. E esse número é 

crescente; seu aparecimento está cada vez mais precoce.  

Entre os principais fatores que determinam um controle inadequado da HAS 

estão o fato dela ser na maior parte do seu curso assintomática, sendo seu diagnóstico 

e tratamento negligenciado, suma-se a baixa adesão por parte do paciente ao 

tratamento, a despeito de existir protocolos e recomendações e além de um maior 

acesso a medicamentos (BRASILIA, 2006). 

Conceito de Hipertensão Arterial: 

 
A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial, 

caraterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-

se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais em órgãos alvo 

(coração, encéfalo, rins e artérias periféricas) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). 

 

De acordo com as mesmas diretrizes são consideradas pessoas com 

hipertensão arterial, aquelas com valores de pressão arterial sistólica ≥140mmHg e/ou 

de pressão arterial diastólica ≥90mmHg em medidas de consultório. O diagnóstico 

deverá ser sempre validado por medidas repetidas, em condições ideais, em, pelo 

menos, três ocasiões. 

 

ETILOGIA 

 
Temos que na maioria dos casos (95%), a causa da hipertensão arterial é 

desconhecida, sendo chamada de hipertensão arterial primária ou essencial. Nesses 

pacientes, ocorre aumento da rigidez das paredes arteriais e a herança genética pode 

contribuir para o aparecimento da doença em 70% dos casos. Nos casos restantes 

ocorre a hipertensão arterial secundária, ou seja, quando uma determinada causa 

predomina sobre as demais, embora outras possam estar presentes.  

É o caso da hipertensão arterial por doença do parênquima renal, renovascular, 



 

por aldosteronismo primário, gestacional, relacionada ao uso de medicamentos, por 

feocromocitoma e as relacionadas a outras causas (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS 

DE HIPERTENSÃO, 2010). 

 
SINAIS E SINTOMAS 

 
O principal sinal da doença é uma elevação persistente da pressão arterial 

(PA). A hipertensão arterial, por si só na maioria dos casos não costuma causar 

sintomas além da coincidência de diversos sintomas que muitas pessoas de maneira 

errônea consideram associados à doença, como a cefaleia, sangramento nasal, 

tonturas e rubor facial. Nos casos de níveis muito elevados de pressão arterial 

(maiores que 220/120 mmHg) poderão apresentar sintomas como dores de cabeça, 

vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão borrada decorrência de lesões que 

afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins.  

Muitas vezes, o diagnóstico de hipertensão arterial é realizado apenas na 

vigência de complicações cardiovasculares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). 

 
FATORES DE RISCO 

 
Nos pacientes com hipertensão arterial existem fatores de risco modificáveis e 

não modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que são possíveis de 

intervenção como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a ingestão alcoólica, a 

alimentação inadequada, a hipercolesterolemia, o consumo de sal em excesso, a 

diabetes, o uso de drogas, estresse e outros. Porem os fatores constituídos por a 

idade, o sexo, a herança genética e a etnia são denominadas de não modificáveis 

(CAMARGO, 2001). 

È por isso que as mudanças no estilo de vida são recomendadas como 

prevenção primaria da hipertensão arterial sistêmica e redução dos níveis pressóricos 

(NOBRE et al., 2010). O tempo máximo recomendado para a incorporação das 

medidas de modificação de estilos de vida nos pacientes hipertensos é de seis meses 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

 
PREVENÇÃO 

 

 A redução na ingestão de sódio é uma das medidas de maior impacto na 



 

prevenção da HAS, pois se associa à menor elevação anual da pressão arterial e 

promove queda pressórica proporcional à diminuição do teor de sódio. Recomenda-

se ingerir até 5g de sal/dia. Sobre a associação entre a ingestão de álcool e as 

alterações da PA, o consumo não deve ultrapassar 30g/dia de etanol para homens e 

15g/dia para mulheres.  

Quanto ao tabagismo, o usuário tem que abandonar o hábito. Também resulta 

importante manter um peso corporal adequado, praticar de 30 a 45 minutos de 

exercício, pelos menos três vezes por semana assim como realizar atividades de lazer 

para combater o estresse, controle de dislipidemias, controle da diabetes mellitus e 

evitar drogas que potencialmente elevem a pressão arterial (VI DIRETRIZES 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). È evidente que as mudanças no estilo de 

vida são imprescindíveis para o alcance de níveis pressóricos adequados, as mesmas 

devem ser sempre orientadas aos pacientes nas consultas de saúde e nas visitas 

domiciliares. 

 

TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO 
 

A recomendação é que as medidas não farmacológicas sejam instituídas a 

todos os pacientes com HAS e à população em geral como promoção de saúde. 

Quanto ao tratamento farmacológico, à decisão de quando tratar deve levar em conta 

além das cifras pressóricas, a presença ou não de lesões em órgãos-alvo e fatores de 

riscos cardiovasculares associados. As relações custo/benefício e risco/benefício 

devem ser sempre consideradas na decisão terapêutica que implica no uso de drogas. 

O tratamento anti-hipertensivo deve, também, procurar conservar a qualidade de vida 

do paciente (II CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1994). 

A meta do tratamento anti-hipertensivo a ser atingida é manter níveis tensionais 

< 140/90 mmHg para aqueles com risco cardiovascular baixo e médio e ≤ 130/80 

mmHg para os que possuem risco alto ou muito alto. Para isso, a estratégia 

terapêutica deverá ser individualizada e baseada no risco cardiovascular, 

considerando-se a presença de fatores de risco, lesões em órgãos-alvo e/ou doença 

cardiovascular existente, e não apenas o nível de PA.  

Sendo assim o sucesso do tratamento vai depender de mudanças no estilo de 

vida e sua adesão ao plano terapêutico (VI DIRETRIZES BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). Os agentes anti-hipertensivos a serem utilizados disponíveis 



 

no Brasil são classificados em: diuréticos; inibidores adrenérgicos; betabloqueadores; 

vasodilatadores diretos; inibidores da enzima conversora da angiotensina; 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores dos receptores da angiotensina II; 

inibidores diretos da renina; e antagonistas da endotelina (VI DIRETRIZES 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

 
COMPLICAÇÕES 

 
A hipertensão arterial produza lesão em órgãos alvo como cérebro, coração, 

rins, retina e artérias periféricas. As principais complicações pela afetação de esses 

órgãos incluem lesão vascular pela arteriosclerose, cardiopatia hipertensiva, 

acidentes vasculares cerebrais, edema agudo do pulmão, doença renal hipertensiva, 

retinopatia hipertensiva e outras como a aortopatia e as arteropatias de membros 

inferiores (VI DIRETRIZES BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

 
4. METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um projeto de intervenção educativo que procura modificar os 

fatores de risco associados nos pacientes com hipertensão arterial pertencente à 

equipe 031 de ESF da Unidade Básica de Saúde Lourival Dias de Souza do município 

de Manicoré. A intervenção inclui a todos os pacientes cadastrados com hipertensão 

arterial sistêmica na equipe 031 da UBS, nossa equipe assiste uma população de 

3574 pessoas distribuídas em 919 famílias. 

Realizara-se um levantamento do número de pacientes com hipertensão 

arterial existentes na área de abrangência da equipe 031 da UBS Lourival Dias de 

Souza, além de isso será feita uma conversa com os profissionais da saúde que 

trabalham na equipe para constatar as dificuldades no controle dos pacientes 

hipertensos, como a presencia neles de fatores de riscos e estilos de vida 

desfavoráveis para a saúde destes. 

Para a fundamentação teórica do projeto fez-se uma revisão da literatura, 

através da revisão de livros, cadernos e diretrizes do Ministério de Saúde assim como 

artigos científicos publicados no site de Pubmed utilizando os descritores Hipertensão 

Arterial, Fatores de Risco, Estilo de Vida e com ajuda dos operadores booleanos. A 

elaboração da proposta de intervenção foi com base no método Planejamento 

Estratégico Situacional (CAMPOS,FARIA,SANTOS, 2010). O projeto de intervenção 



 

será apresentado para a equipe de saúde, a fim de esclarecer os objetivos e a 

metodologia assim como os resultados esperados e as atividades a ser 

desenvolvidas. As ações a executar são: 

 Capacitação da equipe de Estratégia em Saúde da Família 031 sobre a 

hipertensão arterial sistêmica. Será feita a capacitação mediante 3 

encontros de 45 minutos de duração para elevar o conhecimento da 

equipe em quanto a HAS, sua etiologia, diagnostico, fatores de risco, 

prevenção e tratamento. 
 

Encontros Tema Responsável 

Primer encontro Comportamento 

nacional e local da 

hipertensão  arterial 

sistêmica. Sua 

etiologia.  Toma correta 

da pressão arterial. 

Enfermeira da equipe. 

Segundo encontro Quadro clinico da HAS, 

fatores de risco 

associados e 

diagnostico. 

Enfermeira da equipe. 

Terceiro encontro Prevenção, tratamento 

e principais 

complicações da HAS. 

Medico da equipe. 

 

 Agendamento de consultas individuais no espaço das 8 horas da agenda 

profissional da equipe 031 dedicado ao programa de hiperdia, para 

identificar os fatores de risco presentes nos hipertensos cadastrados e 

classificar os fatores em modificáveis e não modificáveis. Garantir nestas 

consultas a toma da pressão arterial, o calculo de índice de massa 

corporal para avaliação nutricional e a realização de exames 

complementares em cada um dos pacientes hipertensos. 

 Programar visitas domiciliares da medica e a enfermeira junto com os 

Agentes Comunitários de Saúde com uma frequência semanal de 4 

horas, com um total de 10 visitas por semana, aos pacientes com 



 

hipertensão arterial sistêmica, para o acompanhamento dos níveis 

pressóricos e avaliar as condições e estilos de vida dos pacientes. 

 Realizar palestras educacionais com uma frequência quinzenal, utilizando 

vídeos e cartazes, as quais serão feitas no local de espera dos pacientes 

dentro da Unidade Básica de Saúde, participaram as pessoas que 

trabalham na unidade, os usuários com HAS e seus familiares. Os temas 

a abordar serão: 
 

Palestra Tema Responsável 

1 Fatores de risco 

associados a 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica. 

Enfermeira e medica 

da equipe 031 

2 Praticas dietéticas 

saudáveis. 

Nutricionista e medica 

da equipe. 

3 Obesidade, estresse e 

sedentarismo como 

desencadeante de 

HAS. 

Medica da equipe. 

4 Tabaquismo  e 

consumo excessivo de 

álcool, sua 

repercussão na saúde. 

Enfermeira e medica 

da equipe. 

5 Importância da adesão 

ao tratamento 

farmacológico nos 

pacientes com HAS. 

Medica da equipe. 

 

 Criar um grupo operativo composto pelos profissionais da saúde da 

equipe 031 e 12 usuários hipertensos, que faram encontros com uma 

frequência quinzenal, abordando temas que visem conscientizar aos 

pacientes quanto à doença, e sempre em cada encontro será planejado o 

tema a tratar no próximo encontro. Nos mesmos se promoverá a 

participação de cada membro, com relatos de vivencias, experiências 



 

pessoais com a doença e se utilizarão cartazes e vídeos para estimular a 

adesão ao tratamento. 

 

 O monitoramento e avaliação das atividades a desenvolver serão feitos em 

reuniões da equipe programadas quinzenalmente. Ao final da execução do projeto de 

intervenção faremos uma apresentação dos resultados na reunião da equipe. 



 

5. CRONOGRAMA 

 
 

Ações Dez/16 Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 

Apresentação da 

proposta de intervenção 

a equipe de saúde 031. 

 
X 

     

Realizar o levantamento 

de pacientes com HAS 

pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Capacitação da equipe 

de ESF 031. 

 
X 

 
X 

    

Agendamento das 

consultas individuais aos 

hipertensos cadastrados. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Execução das consultas 

individuais aos usuários 

hipertensos. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Programar visitas 

domiciliares aos 

pacientes com HAS. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Realizar palestras 

educacionais na UBS. 

  
X 

 
X 

 
X 

  

Criar grupo operativo 

composto pelos 

profissionais de saúde da 

equipe e usuários com 

HAS. 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Avaliar e monitorar as 

atividades nas reuniões 

da equipe. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 



 

Apresentação dos 

resultados do projeto na 

reunião da equipe. 

      
X 

 
 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 
 Profissionais de saúde (Medico, Enfermeira, Técnico de enfermagem, 

Nutricionista, Agentes Comunitários de Saúde). 

 

6.2 RECURSOS MATERIAIS 

 
 Local para a capacitação da equipe de saúde. 

 Local para os encontros com o grupo operativo. 

 Pasta para o arquivo do planejamento das atividades. 

 Canetas. 

 Prontuários dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 

 Balança. 

 Altímetro. 

 Esfigmomanômetro. 

 Computador. 

 Cartazes. 

 Vídeos. 

 Datashow. 



 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
Com essa proposta se pretende alcançar mudanças nos estilos de vida dos 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Modificar neles os fatores de risco 

associados como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a ingestão alcoólica, a 

alimentação inadequada, a hipercolesterolemia, o consumo de sal em excesso, a 

diabetes, o estresse, e assim aprimorar o controle dos hipertensos cadastrados na 

equipe 031 da Unidade Básica de Saúde Lourival Dias de Souza.  

Além de isso se prevê aumentar as atividades educativas de promoção de 

saúde e prevenção de doenças, o que deve resultar em um aumento da adesão ao 

tratamento destes pacientes com a consequente redução de complicações 

cardiocirculatórias e da mortalidade por doenças relacionadas à hipertensão arterial. 
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