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RESUMO 

 

Meu Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado com o objetivo de conhecer e 

abordar a problemática de saúde da minha área de abrangência dentro do Programa 

Mais Médicos para o Brasil. O conteúdo está relacionado com os principais 

problemas de saúde e fatores de riscos presentes na comunidade da ESF Manoel 

Caldas Siqueira, município Japoatã, estado Sergipe, como são HAS, Diabetes 

Mellitus, Saúde Mental, atendimento ao Pré-natal e Puericultura, entre outros 

aspectos, com um enfoque multidisciplinar. 

 
Descritores: Atenção integral à Saúde, Educação em saúde, Prevenção em 
saúde, Promoção da Saúde.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Meu nome é Ernesto Hung Colomar, sou médico atuante do programa “Mais 

Médicos” desde o mês de dezembro do ano 2015 e trabalho no município Japoatã, 

estado Sergipe. Nasci o dia 17 de Maio do ano 1969. Tenho 22 anos de graduado 

de médico e sou especialista de 1ro grau em Medicina Familiar e, além disso, sou 

Diplomam-te em Ultrassonografia. Estudei a carreira de Medicina na Universidade 

de Ciências Médicas de Santiago de Cuba e terminei no ano 1994. 

Estou trabalhando na ESF “Ladeiras” que está situada numa área rural a 12 

km da capital municipal, e a 99 km da cidade de Aracajú, a capital estadual. Conta 

com 2877 habitantes e 724 famílias distribuídas numa região que abrange 5 

povoados: Ladeiras, Currais, Carro Quebrado, Três Cancelas e Pinga. A religião 

predominante é a Católica assim como outras religiões como a Baptista. 

A ESF foi criada no ano 2010 e atualmente conta com uma enfermagem, um 

médico em saúde da família, uma técnica em enfermagem, 7 agentes comunitários 

de saúde, uma dentista e uma auxiliar de dentista. Em relação aos indicadores 

demográficos podemos dizer que tem acontecendo um processo de envelhecimento 

da população. Existe um predomínio da população masculina. Em nossa área 

tivemos uma morte neonatal, mas foi responsabilidade da atenção secundária, pois 

aconteceu numa gestante que enviamos para hospitalização por uma Rotura 

Prematura das Membranas e o nível secundário a devolveu para sua casa, 

falecendo a criança ao nascer por infecção.  Mas o atendimento na nossa área foi 

ótimo, como acontece sempre com as gestantes cadastradas com o aumento 

quantitativo e qualitativo da assistência médica.  

Nossa comunidade fica muito longe da capital municipal e tem dificuldade 

com o transporte. Os pacientes tem que sair da comunidade de carona para ir ao 

laboratório ou aos centros assistenciais. Isso dificulta muito a realização de exames 

entre outros procedimentos vinculados com a sua saúde. Temos dificuldades com o 

sistema de referências e contra referências já que nunca recebemos a contra 

referência dos outros níveis de atenção e não sabemos os tratamentos e 

procedimentos que aconteceram com os pacientes para dar continuidade á sua 

atenção na nossa ESF. Internet tem muitas dificuldades na região, e ainda não 

temos colocado o sistema de prontuário electrónico. A disposição final de residuais 

sólidos tem problemas, pois o carro do lixo demora muitos dias em passar. Isto tem 



como consequências a acumulação de lixo nas estradas e nas comunidades em 

geral, fator de risco a ter em conta por a alta incidência de doenças transmissíveis 

pelo mosquito aedes aegypti. 

As doenças que mais procuram assistência médica são as crônicas, 

principalmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no primeiro lugar, a Diabetes 

Mellitus, Dislipidemias, e as doenças relacionadas com o trabalho na agricultura 

como as dores articulares e lesões por esforço como são a sacra lombalgia e as 

tendinites. O tema escolhido para o projeto de intervenção é intitulado “Intervenção 

educativa para estimular estilos de vida mais saudáveis entre os pacientes 

hipertensos da ESF Manoel Caldas Siqueira”, pois temos uma alta incidência e 

prevalência de pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

Temos pesquisado na população e vemos que muitos pacientes hipertensos 

não estão cadastrados e outros não estão diagnosticados ainda. Muitos deles não 

fazem o tratamento como estava indicado por o médico e outros somente fazem o 

tratamento quando tem sintomas de pressão alta. Além disso, a maioria deles não 

pratica atividade física e tem estilos de vida não saudáveis, principalmente no 

referente á alimentação. 

É por isso que escolhemos este tema, pois consideramos que os pacientes 

precisam de uma ferramenta que possa ajudá-los para conhecer e aprender a viver 

com esta doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 

CASO CLÍNICO: ESF Ladeiras 

 

ANAMNESE 

IDENTIFICAÇÃO 

 Nome: Edilson Oliveira Bispo 

 Idade: 70 anos  

 Raça: Branca 

 Sexo: Masculino 

 Escolaridade: Ensino Médio incompleto 

 Religião: Católico 

 Estado civil: Viúvo 

 Profissão: Aposentado  

 Naturalidade: Pacatuba-SE 

 Residência Atual: Povoado Ladeiras, Japoatã. 

QUEIXA PRINCIPAL: Dor de cabeça e tonturas 

 

HISTORIA DA DOENÇA ATUAL 

 

1ª Consulta Médica (20/01/2016): I.  Paciente de 70 anos de idade com 

antecedentes de Hipertensão Arterial Sistêmica há 32 anos, em uso de tratamento 

continuo com Hidroclorotiazida (25 mg): 1 comprimido às 7 horas da manhã e 

Losartana Potássica (50 mg): 1 comprimido de 12/12 horas.  O paciente procura 

atendimento médico queixando-se de dor de cabeça há mais ou menos 1 mês em 

região frontal e pescoço, de moderada intensidade, muito frequente (todos os dias), 

pulsátil, que alivia em ocasiões quando toma analgésicos. A dor acompanha-se de 

tonturas, visão turva, e barulhos nos ouvidos.  Além disso, o paciente relata que 

também está se sentindo deprimido porque faz 2 meses a filha que antes. Ela passa 

todo o tempo fora de casa visitando as suas amigas e não oferece os comprimidos 

da hipertensão de forma continua e ele esquece muitas vezes de tomá-lo. 

  



INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO 

 

Sintomas Gerais: Cabeça e Pescoço: Cefaleia em região frontal, pulsátil. 

Tórax: Nega dores nem dificuldade respiratória. Abdome: Nega sintomas. Sistema 

Geniturinário: Nega sintomas. Sistema endócrino: Nega sintomas. Coluna vertebral, 

ossos, articulações e extremidades: Dor na região cervical. Sistema nervoso: 

Cefaleia, tonturas, diminuição da acuidade visual, barulho nos ouvidos. 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

 

Fisiológicos: Paciente produto de um parto eutocico. É o terceiro de 4 filhos; 

no total 2 homens e 2 mulheres. Patológicos: Doenças da infância: (Catapora, 

Caxumba, Esquistossomose). Antecedente Cirúrgico: Nenhum. Medicamentos em 

uso: Hidroclorotiazida (25 mg): 1 cp ao dia pela manhã; Losartana Potássica (50 

mg): 1 cp de 12/12 horas. 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Pai falecido: Há 30 anos de Cirrose Hepática; HAS. Mãe falecida: Há 22 anos 

de Diabetes Mellitus. Seus irmãos sofrem de HAS e deles os dois primeiros sofrem 

além de Diabetes Mellitus. 

 

GENOGRAMA 

 
  



 

CONDICIONES DE VIDA 

 

Alimentação: Predomínio de carboidratos (Farinhas, macarrão, pão); carnes e 

verduras; não consume quase frutas porque diz que não gosta. Habitação: Mora 

com sua filha numa casa de cimento, com 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro; 

além disso quintal. Agua corrente pala condutora de água da cidade. 

História ocupacional: Agora aposentado há 6 anos, mas trabalhou 22 anos. 

Atividades físicas: Nenhuma. Vícios: Nenhum. Condições socioeconômicas: 

Tem salário de aposentado. Vida conjugal e ajustamento familiar: Viúvo há 17 anos 

(Esposa falecida de complicações da Diabetes). História Psicossocial: Paciente que 

tem trabalhado durante 22 anos em muitos labores da Empresa Recolhedora de 

Limão da fazenda São Francisco.  

Mantem bom relacionamento com os vizinhos e a comunidade em geral. 

Participa das atividades da vida diária e da comunidade.   

 

EXAME FÍSICO 

 

Somatoscopia: Paciente em bom estado geral, orientado no tempo e espaço 

com fácies depressiva, fala e linguagem típica, normais, biótipo normolíneo, atitude 

voluntária. Mucosas: Normocoradas, anictéricas, acianóticas, hidratadas (+/4+), 

afebril. 

Sinais Vitais:  

 Temperatura: 36,4ºC;  

 PA: 175/100 mmHg 

 FC: 90 bpm  

 FR: 20 rpm.  

 Medidas Antropométricas: Peso: 89 kg, Estatura: 1,88 cm. 

 Estado Nutricional: IMC (Índice de Massa Corporal): 26. 

 Perímetro da cintura: 72 cm 

Cabeça e pescoço: Simétricos, sem deformidades aparentes; ausência de 

linfonodomegalia retro auriculares e cervicais; tireoide de tamanho, consistência 

preservados; orofaringe normal; pulsos carotídeos presentes e normais. 



Tórax: Inspeção: tórax normoconfigurado, simétrico; respiração torácica, 

eupneica, amplitude normal, ausência de abaulamentos, retrações, cicatrizes e 

tiragem intercostal e subcostal. Palpação: expansibilidade normal; frêmito tóraco-

vocal sem alterações; Percussão: Sem alterações; Ausculta pulmonar: Murmúrio 

Vesicular normal, não tem estertores, FR: 20 rpm. Ausculta cardiovascular: 

Batimentos cardíacos rítmicos, sem sopros cardíacos. Abdome: Inspeção: Plano, 

mole, depressível, não dor; ausência de circulação colateral.  Ausculta: Ruídos 

Hidroaéreos normais. Percussão: Normal. Palpação: Não dor a palpação superficial 

e profunda, sem visceromegalias e/ou massas. 

 

Extremidades: Simétricas, sem alterações. Palpação de pulsos braquiais, 

radiais, femorais, tibiais posteriores e pediosos sincrônicos. Adequado enchimento 

capilar. Hipótese diagnostica: Hipertensão Arterial Sistêmica Descontrolada.  

 

Síndrome Depressiva 

 

CONDUTA 

 

1. Solicito exames: Hemograma completo, Hematócrito, Glicemia de jejum, 

Colesterol Total, LDL, HDL e Triglicerídeos, TGO, TGP, Creatinina, Albumina, 

Ureia, Acido Úrico, PSA. Sumário de urina, Fundo do olho, ECG em repouso, 

Ultrassonografia do Aparelho Urinário. Radiografia de Tórax AP e Lateral; 

2. Monitoreo Ativo da Pressão Arterial (MAPA) durante 7 dias; 

3. Orientaçoes gerais e educativas: (Tratamento não medicamentoso). Cumprir 

com as orientações fornecidas pela equipe de saúde. Alimentação saudável, 

rica em frutas e verduras, com pouca gordura. Evitar o sedentarismo. Realizar 

atividades físicas frequentemente: Fazer caminhadas por 30 minutos mínimo 

3 vezes na semana. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. 

4. Estabelecer metas de controle de PA, de controle de peso em conjunto com o 

paciente; 

5. Tratamento medicamentoso: Hidroclorotiazida (25 mg): 1 comprimido de 

manhã, Losartana Potássica (50 mg): 1 comprimido de 12/12 horas Diazepam 

(10 mg): 1 comprimido à noite. Avaliar pela equipe multidisciplinar do CAPS e 

pela equipe de saúde conjuntamente com a filha. 



6. Agendar consulta para avaliar resultados dos exames. 

 

EVOLUÇÃO 

 

2ª Consulta (Dia 8/03/2017) 

Paciente com evolução satisfatória, com bom estado geral, relata que está se 

sentindo muito bem. Faz suas necessidades fisiológicas adequadamente, mais em 

ocasiões esquece de tomar o tratamento. Mas a sua irmã tem melhorado muito com 

o acompanhamento da doença do seu pai. Apresenta exames laboratoriais:  

 

 Hemograma: Hb 15.4 g/dl  

 Colesterol: 273 mg/dl 

 Triglicerídeos: 333 mg/dl 

 Acido Úrico: 5.1 U/L 

 Ureia: 39 mg/dl 

 TGO: 22 U/L 

 TGP: 26 U/L 

 Creatinina: 0,85 mg /dl 

 Albumina: 4 g/dl 

 PSA: 1,93 ng/dl 

 Fundoscopia: signos de retinopatia hipertensiva 

 ECG: Signos de hipertrofia ventricular esquerda. 

Exame Físico 

 

 Peso: 89,5 kg 

 PA: 145/90 mmHg  

CONDUTA 

 

Orientações gerais: Oriento sobre a importância de fazer adequadamente o 

tratamento para previr complicações. Vantagens de fazer atividade física mínimo 3 

vezes na semana como caminhadas 



Plano  

 

Fazer visita domiciliar para avaliar estilo de vida do paciente. Calcular risco 

cardiovascular. Agendamos uma consulta com a equipe de profissionais do CAPS 

Cadastrar e incorporar a nosso paciente no grupo de hipertensos para intercambio 

de experiências e melhora do tratamento. A hipertensão é uma doença silente na 

maioria dos casos, ou seja, que não desenvolve sintomas, que não tem cura, 

somente controle através de tratamento e acompanhamento médico. 

No mundo inteiro a HAS é uma doença que afeita às pessoas e causa muito 

dano.  A melhor maneira de preveni-la é através da realização de atividades para ter 

um estilo de vida saudável, com a prática diária de atividade física, manter um bom 

hábito alimentar, manutenção do peso adequado, diminuir o consumo de sal, não 

fumar, não beber e procurar aproveitar os momentos de prazer. O tratamento busca 

o controle da pressão arterial através de hábitos saudáveis, atividades físicas e 

medicação quando necessário.  

 

 

 

3. PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
 

 

Eu cheguei ao Brasil para trabalhar no programa “Mais médicos para o Brasil” 

no mês de Novembro de 2015. Foi colocado na UBS “Manoel Caldas Siqueira”, do 

município Japoatã, estado Sergipe. Fiquei muito impressionado com as grandes 

dificuldades para o atendimento ao Pré-natal. Por isso, um dos principais objetivos 

que eu me coloquei foi resgatar todas as gestantes para reorganizar e fortalecer o 

atendimento a este grupo especial. 

A primeira tarefa a desenvolver foi ter contato com minha equipe de saúde 

nas reuniões para revisar o cadastro das gestantes de cada micro área e deste jeito 

atualizá-lo, e por meio das visitas domiciliares dos ACS, estabelecer quais delas 

concluíram a gestação e incrementar o cadastro com outras que estavam recebendo 

atenção em outros lugares ou que nesse momento ainda não tinham começado o 

atendimento ou que haviam abandonado à consulta. A partir daí comecei trabalhar 

com os prontuários que ficam na unidade de saúde, fazendo uma revisão exaustiva 

deles e das cadernetas das gestantes para ter uma ideia de qual era a situação real 



do atendimento de cada uma delas. Chegamos a cadastrar até 24 gestantes no 

total. Identifiquei muitas dificuldades nas gestantes como, por exemplo: começo 

tardio do atendimento ao pré-natal; baixo índice de consultas pré-natais; gestantes 

adolescentes; dificuldades para a realização dos exames laboratoriais, pois algumas 

gestantes não tinham realizado nenhum exame, outras somente faziam num só 

trimestre; avaliação incompleta das gestantes na maioria das vezes atendidas pela 

enfermeira; a pouca participação dos parceiros nesta consulta e não realização de 

exames; cadernetas de gestante com informação incompleta; gestantes sem 

vacinas, sem atendimento estomatológico; pouco nível de conhecimento sobre a 

gestação e seus riscos, entre outras dificuldades. 

Algumas gestantes estavam verdadeiramente afastadas do pré-natal e 

somente procuravam atendimento quando achavam que alguma coisa não estava 

acontecendo com normalidade ou para procurar requisição de Ultrassom. Como a 

consulta não estava organizada, as gestantes eram atendidas no momento em que 

procuravam o atendimento, ou seja, as consultas não tinham agendamento prévio. 

Isso dificultava ainda mais o labor de orientação e educação delas, pois ficavam 

inseridas em consultas misturadas com os pacientes que tinham problemas de 

saúde muito diferentes ao pré-natal. Além disso, a população se queixava pela 

demora no atendimento das gestantes, mas não aceitavam que a unidade de saúde 

dedicara consultas exclusivamente para elas. 

Ao tentar inicialmente o atendimento com consultas agendadas, isso 

provocou a não aceitação pela população e até por algumas gestantes, que já 

estavam acostumadas a vir à unidade de saúde qualquer dia, segundo sua 

comodidade. Um elemento muito importante a destacar é que muitas das gestantes 

engravidaram sem elas planejar essa gestação, pois a consulta de planejamento 

familiar era muito deficiente, o qual terminava em pouca aceitação do pré-natal e à 

gestação na adolescência. No decorrer do tempo fomos estabelecendo uma relação 

muito boa com a população que finalmente acabou aceitando as mudanças. Nos 

primeiros meses, foi muito difícil educar a população, mas depois de pouco tempo, 

nosso trabalho começou a dar seus frutos. 

Atualmente quase a totalidade das mulheres procura atendimento ao pré-

natal desde o início e concorrem à maioria das consultas agendadas. Tem diminuído 

o número de gestantes adolescentes, mas ainda eu acho que pode diminuir mais, na 

medida em que incrementamos as atividades de educação para a saúde; fazemos 



palestras com as gestantes explicando a importância da realização dos exames nos 

três trimestres da gestação e a necessidade de incluir aos seus parceiros (já alguns 

parceiros fazem exames, mas não sempre acontece). Todas as consultas são feitas 

com a regularidade estabelecida pelo ministério da saúde, alternando entre o médico 

e a enfermeira, logrando uma correta e integral avaliação delas e um adequado 

preenchimento da caderneta da gestante.  

As nossas gestantes já têm estabelecida a inter-relação com o dentista de 

outro posto de saúde e recebem um atendimento ótimo. As vacinas estão 

atualizadas. Elas recebem a visita periódica dos ACS para avaliar sua situação e 

quando for preciso, também a visita do resto da equipe. Temos que dizer que 

embora não contamos com NASF no nosso município, as gestantes são avaliadas 

com Ginecologistas de outros municípios, prévia coordenação. Antes contávamos 

com essa especialidade, mas agora não temos. Além disso, sempre encaminhamos 

às gestantes para as especialidades que precisem. Por exemplo, já temos logrado 

que as gestantes de risco, permaneçam concorrendo à consulta de alto risco do 

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) de forma regular.  

Uma dificuldade muito grande é que não existe praticamente o sistema de 

referência- contra referência com o nível secundário. Algumas gestantes têm sido 

referidas para o hospital e foram devolvidas para sua casa sem avaliação pelo 

especialista, só pela enfermeira.  Outras vezes concorrem ao hospital com situações 

de risco e são avaliadas pelo médico e retornadas de volta. Por exemplo, tivemos 

uma gestante com rotura prematura das membranas que foi enviada para sua casa 

e quando hospitalizou para parir, a criança morreu com uma infecção. 

Agora, a atenção pré-natal que realizamos na nossa unidade de saúde tem 

implícitos os atributos de atenção primaria e também garantimos a realização de 

ações de promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Além disso, 

sempre temos na conta aos objetivos da rede Cegonha, que tem entre seus 

principais componentes a atenção ao pré-natal, não somente como um processo 

biológico, mas também como um processo permanente de educação em saúde. 

Neste contexto, realizamos muitas ações visadas ao rastreamento para a 

descoberta oportuna de doenças e suas complicações através da realização dos 

exames laboratoriais; também fazemos atividades informativas como palestras para 

explicar o processo da gestação, os riscos de doenças frequentes como as doenças 

sexualmente transmissíveis, a infecção urinária, o baixo peso, a importância do 



aleitamento materno com suas vantagens, a vacinação e o atendimento 

estomatológico.  Este último aspecto estava muito descuidado e as gestantes não 

procuravam atendimento para suas doenças bucais, pois desconheciam os perigos 

duma deficiente saúde bucal durante a gestação. É importante também o 

rastreamento do câncer de colo uterino e mama através da realização do exame 

colpocitológico e o exame das mamas.  

É muito importante mencionar o relacionado com as doenças crônicas 

associadas à gestação. Por exemplo, temos duas gestantes na consulta de risco por 

Hipertensão Arterial Sistêmica crônica que tem acompanhamento no CAISM. Elas 

recebem atendimento lá, mas também são acompanhadas na nossa unidade de 

saúde. Nossa intervenção com elas visa reduzir os riscos elevados de sofrer pré-

eclâmpsia com risco de morte para ela e a criança. Assim, explicamos todo o 

relacionado com esta doença como é a dieta adequada com diminuição das 

gorduras insaturadas e o consumo de sal; evitar o estresse; aferimento muito 

periódico dos níveis de pressão arterial; o cumprimento eficaz e oportuno do 

tratamento medicamentoso (além do não medicamentoso já explicado); 

cumprimento das orientações fornecidas pela equipe de saúde e os especialistas, 

assim como sua assistência ininterrompida às consultas agendadas. 

Em fim, oferecemos um atendimento de melhor qualidade e mais integral que 

o anterior que elas recebiam. Em relação à consulta de Puericultura devemos sinalar 

que ao início de meu trabalho na nossa unidade de saúde, esta atividade estava 

pouco organizada. Não existia um cadastro real da quantidade de pacientes nesta 

faixa etária. As mães levavam as crianças à consulta somente quando estavam 

doentes, pois elas não percebiam a importância da consulta. Muitas crianças tinham 

desatualizado seu esquema de vacinas; a prática do aleitamento materno exclusivo 

era um tema de muita dificuldade e muitas mulheres desconheciam a importância de 

amamentar as crianças de forma exclusiva até o sexto mês de nascida.   

Não existia o método de agendar as consultas de Puericultura, a qual era 

realizada em conjunto com as outras consultas; além disso, as consultas não eram 

realizadas tendo em conta a periodicidade estabelecida pelo Ministério da Saúde. As 

cadernetas das crianças estavam desatualizadas, sem parâmetros antropométricos; 

não tínhamos Pediatra no nosso município e os casos de riscos eram encaminhados 

para outros municípios. Pouco a pouco fomos organizando a consulta de 

Puericultura e orientando à população sobre a importância dela.  Embora não temos 



NASF, pelo menos contamos com Pediatra no nosso município que brinda muito 

apoio para a correta avaliação dos casos com alguma dificuldade ou risco. A equipe 

de saúde participa realizando labores de educação sanitária, promoção e prevenção 

em saúde. Igualmente as atividades com o grupo de pessoas com alterações da 

saúde mental estavam muito desorganizadas.  

Os pacientes somente procuravam atendimento no posto de saúde para 

renovar as receitas de remédios controlados e não existia o cadastro de pacientes 

assíduos ao CAPS. Muitos pacientes se mantinham tomando medicamentos 

controlados por muito tempo, sem avaliação pelo psiquiatra, chegando a 

desenvolver adição a estes remédios até o ponto que resulta muito difícil convencê-

los atualmente de que já não precisam tomar alguns deles. Não estava relatado nos 

prontuários o diagnóstico de cada paciente nem a terapêutica. Tampouco havia 

controle dos pacientes e eles procuravam a receita dos remédios controlados em 

três lugares diferentes (posto de saúde, CAPS e no plantão de urgências do nosso 

município), ou seja, eles podiam comprar mais de uma vez por mês os 

medicamentos com receitas obtidas em diferentes lugares. 

Atualmente temos organizadas as consultas com estes pacientes e existe 

uma adequada inter-relação com os especialistas do CAPS para manter atualizados 

os prontuários deles com as mudanças que fazem os especialistas. Encaminhamos 

para o CAPS os pacientes que precisam ser avaliados para modificar doses de 

medicamentos ou fazer a Desprescrição de outros que já não sejam necessários. 

Agora estes pacientes tem muita confiança na equipe de saúde e fazemos 

atividades orientadoras e educativas relacionadas com as doenças mentais e deste 

jeito resulta mais fácil acionar com este tipo de pacientes. 

 

REFLEXÃO  

 

O atendimento ao pré-natal, Puericultura e pacientes com alterações da 

saúde mental continua sendo hoje em dia, um desafio muito grande para o sistema 

de saúde de Brasil. Além dos esforços realizados pelas instituições da atenção 

primária, ainda existem muitas dificuldades para oferecer uma atenção de alta 

qualidade. Nossa unidade de saúde não escapa a essa problemática. Temos 

dificuldades que não dependem da nossa vontade de trabalhar e que finalmente 

incidem de forma negativa para um correto desenvolvimento das atividades de 



saúde. Ainda nosso posto de saúde não tem as condições estruturais adequadas, às 

vezes com difícil acesso pela localização geográfica, transporte deficiente, 

preconceito com os serviços de saúde da atenção primária pela população, falta de 

insumos, entre outros. 

Mas contamos com o nível de conhecimentos e preparação académica para 

enfrentar estes retos, sem importar as dificuldades materiais. Nossa equipe está 

composta por pessoal qualificado e temos o apoio do município que sempre ajuda 

para resolver muitos dos problemas.  

 

 

4. VISITA DOMICILIAR 
 

 

A ESF “Manoel Caldas Siqueira”, onde eu trabalho, localiza-se numa zona 

rural e está composta por 5 povoados: Ladeiras, Currais , Carro Quebrado, Três 

Cancelas e Pinga. Quando eu comecei trabalhar nessa unidade de saúde, a primeira 

coisa que fiz foi uma reunião de apresentação com a equipe de saúde para detalhar 

e conhecer as dificuldades no processo de trabalho. Procurei informação sobre o 

cadastramento da população por famílias e individualmente, ou seja, total de 

pacientes sadios, com riscos para a saúde, com doenças e com sequelas. 

Uma das atividades mais importantes de nosso trabalho é a visita domiciliar, 

pois permite conhecer o processo de desenvolvimento das famílias e da comunidade 

no próprio lugar onde estão inseridas, com suas potencialidades e debilidades. Além 

disso, através da visita podemos descobrir e analisar os fatores de risco de doenças 

que atingem nossa população, fazer busca ativa de doenças como HAS, 

Hanseníase, Dengue, entre outras. Também é a forma de garantir um dos principais 

atributos do SUS, o acesso aos serviços de saúde da atenção primária em pacientes 

incapacitados ou com mobilidade reduzida. 

As atividades de visita domiciliar tinham muitas dificuldades ao início do meu 

trabalho, pois eram feitas de forma desorganizada, sem planejamento e somente 

pela demanda das famílias que apresentavam alguma dificuldade que elas 

interpretavam como critério de visita domiciliar ou pacientes que precisavam de 

procedimentos a realizar pela enfermeira como, por exemplo, curativos de feridas.  

Imediatamente solicitei aos ACS uma lista dos grupos vulneráveis como pacientes 

idosos, acamados, com doenças crônicas, crianças até 2 anos de idade, gestantes, 



puérperas, pacientes com alterações da saúde mental, com sequelas motoras, com 

doenças malignas em etapa terminal e outros com problemas agudos de saúde. 

Desse jeito, identificamos o universo de pacientes que precisam de visitas 

domiciliares de forma permanente. Os ACS são os integrantes da equipe de saúde 

que moram mais perto dos pacientes e estão em constante relacionamento com eles 

e conhecem melhor os problemas de saúde da sua área de abrangência, tendo um 

papel de muita importância no processo da visita domiciliar. Eles são os encargados 

do agendamento da maior parte das visitas domiciliares. 

Sempre utilizamos critérios de prioridade para o agendamento da visita, 

priorizando os casos mais complexos e tendo em conta o principio da equidade, ou 

seja, maior atendimento para os casos mais necessitados. Nas reuniões semanais 

da equipe de saúde, fazemos o planejamento das visitas domiciliares, escutando os 

critérios de todos os integrantes da equipe. Planejamos as visitas semanalmente 

tendo em conta os 5 povoados. Além dos grupos vulneráveis já mencionados, 

colocamos no plano das visitas domiciliares outros pacientes como são as mulheres 

que não concorrem às consultas de pré-natal e puericultura; mulheres que não 

cumprem com o calendário de realização do exame de lâmina; mulheres em período 

de amenorreia e que ainda não começaram o pré-natal; pacientes que precisam de 

curativos e não podem acudir ao posto de saúde, etc. 

Quando vamos fazer as visitas domiciliares, pedimos um carro na garagem da 

prefeitura. Mas não sempre estão disponíveis, às vezes por roturas dos carros, 

outras vezes por dificuldade com o combustível. Isto traz como resultado que 

algumas vezes temos que suspender as visitas domiciliares com descontento por 

parte da população. Outras vezes temos que diminuir a quantidade de pacientes a 

visitar, pois eles moram longe do posto de saúde. Além disso, alguns pacientes 

precisam ser avaliados por outras especialidades fora do nosso município e não 

podem concorrer por dificuldades para a deslocação para as diferentes consultas.   

Outro elemento negativo é a falta de percepção pela população de que o 

cuidado dos pacientes acamados ou com dificuldade na mobilidade é 

responsabilidade da família principalmente. Por exemplo, tivemos um paciente idoso 

acamado que a família considerava que a equipe de saúde era a responsável do 

cuidado dele, e se afastaram do seu cuidado e o paciente desenvolveu úlceras por 

pressão em várias zonas do corpo. No âmbito da visita domiciliar, sempre avisamos 

com antecedência à família para que o paciente este preparado no momento da 



visita para deste jeito, fazer nosso trabalho mais rápido e poder avaliar a maior 

quantidade de pacientes possíveis. Fazemos uma avaliação integral dos pacientes e 

seu entorno, e cada integrante da equipe aporta seus conhecimentos e experiências. 

Sempre tratamos de que o paciente e a família participem da toma de decisões o 

qual é muito importante para uma correta relação médico-paciente e para lograr 

mudanças importantes nos estilos de vida desfavoráveis, além de facilitar uma 

melhor adesão aos tratamentos.  

Também realizamos atividades de educação para a saúde e capacitamos às 

famílias no cuidado dos pacientes. Fazemos, além disso, atividades para 

transformar a Dinâmica familiar naquelas famílias com dificuldades para a 

convivência. Deste jeito podemos lograr que a visita domiciliar termine com sucesso 

e cumpra com os objetivos propostos.  

Temos muitos exemplos de pacientes que fizeram mudanças em seus estilos 

de vida após receber a visita da equipe de saúde no domicílio. A senhora M.V.O., de 

25 anos não gostava de amamentar à sua criança de 2 meses e começou 

precocemente a introduzir fórmulas artificiais de leite e outros alimentos, pois ela 

achava que sua filha sempre ficava com fome pois chorava de mais depois de 

amamenta-la. Além disso, a criança apresentou vários episódios de diarreias. Foi 

difícil convencê-la de que sua opinião estava errada.   

Ela e seu esposo estavam desempregados e gastavam dinheiro comprando 

leite artificial. Colocamos sua família no plano preferencial de visitas e ela 

compreendeu as vantagens para sua saúde e de sua filha de praticar o aleitamento 

materno. Com muita perseverança de nossa parte, logramos conscientizá-la e ela 

aceitou nossas recomendações e retomou a prática do aleitamento materno 

exclusivo e a criança melhorou.  

O senhor M.S.O, de 75 anos, com HAS, sempre apresentava níveis elevados 

de pressão sanguínea. Ele explicava que fazia o tratamento certo. Mas nas visitas 

domiciliares descobrimos que isto não era verdade.  Seus medicamentos eram 

trocados constantemente de dose, pois ele ficava sozinho o dia inteiro e não tinha 

acompanhamento pela sua família, pois a filha dele ficava a maior parte do tempo 

em casa de suas amigas e não se preocupava de acompanha-lo. Depois de 

algumas intervenções educativas em diferentes visitas domiciliares, logramos uma 

correta adesão ao tratamento e a filha começou acompanhar ele, logrando o 

sucesso desejado com este paciente. 



Na nossa área de abrangência detectamos ao início do nosso trabalho vários casos 

de Esquistossomose em pacientes que tomavam banhos frequentes em um riacho 

localizado perto da comunidade. Isto provocou alarme em nossa equipe de saúde e 

no município. Procuramos assessoramento no departamento de Endemias e 

começamos a fazer atividades de promoção e prevenção em saúde, explicando à 

comunidade todos os aspectos relacionados com esta doença, principalmente a via 

de transmissão dela. O pessoal de Endemias visitou o riacho e demostraram a 

presença do caramujo. Realizaram ações de saneamento ambiental, o qual, junto 

com as atividades educativas que fizemos com a comunidade, contribuiu a quebrar a 

transmissão da doença em nossa área de abrangência. 

A senhora M. B.N, de 65 anos de idade, é portadora de Diabetes e tem 

algumas complicações como cegueira por retinopatia diabética e pê diabético 

(esquerdo), com uma úlcera que não fecha. Ela é uma paciente que não cumpre as 

orientações que constantemente fornece nossa equipe de saúde. Temos colocada 

ela no plano de atendimento contínuo domiciliar e visitamos muito frequentemente 

sua casa. Mora com vários integrantes de sua família, mas não acompanham ela no 

tratamento. Usa insulina de forma muito irregular, não toma os comprimidos de 

Glibenclamida e não faz a dieta prescrita pelo Nutricionista. Sua Glicemia nunca fica 

por embaixo de 300 mg/dl.  

Consideramo-la, o caso de mais difícil acompanhamento da nossa unidade de 

saúde, embora tenha uma filha que trabalha na Secretaria da Saúde de nosso 

município.  Mas continuamos fazendo visitas domiciliares e ações educativas sem o 

sucesso esperado. Já a avaliamos com o pessoal de saúde mental (Psicologista), 

com o Endocrinologista, Angiologista e Nutricionista. A família constantemente está 

procurando nossa equipe para visitas domiciliares em sua casa. Já explicamos que 

as visitas não constituem a solução deste problema, mas sim a participação da 

família no acompanhamento regular do tratamento da paciente.  

A nossa equipe continuará o acompanhamento dela, fornecendo atendimento 

com qualidade. Este é um claro exemplo da importância da participação da família 

nas ações de saúde. A equipe de saúde constitui o apoio principal e nunca substitui 

à família na responsabilidade de cuidar aos pacientes. Tivemos no ano passado 

vários casos de Dengue e Chikungunha na nossa comunidade. Felizmente não 

tivemos nenhum caso de Zika vírus na população. Mas desde o inicio do nosso 

trabalho detectamos muitos problemas com a higiene ambiental na nossa área de 



abrangência, pela presencia de vários vertedouros de lixo em diferentes pontos, a 

maioria deles bem perto das vivendas dos nossos pacientes. Por meio das visitas 

domiciliares fomos realizando ações educativas de promoção e prevenção em saúde 

com a comunidade e foram eliminados os vertedouros de lixo.  Deste jeito finalizou o 

surto destas doenças e até agora não tivemos nenhum outro caso.  

Mas com a chegada das chuvas, temos identificado, conjuntamente com o 

pessoal de endemias, um aumento dos focos do mosquito aedes aegypti e o pessoal 

de endemias já estão realizando a identificação e destruição destes focos. Pela 

nossa parte, estamos alertando à comunidade ante o risco de a ocorrência de surtos 

das doenças provocadas pelo mosquito aedes aegypti para que eles colaborem para 

evitar o acúmulo do lixo em lugares inadequados e sem proteção.  

Estes são vários exemplos que demostram a grande importância das visitas 

domiciliares para prevenir e controlar as doenças, assim como para elaborar 

estratégias no âmbito da saúde comunitária, encaminhadas a elevar a qualidade de 

vida em nossos pacientes e diminuir os riscos de doenças e agravos à saúde.  

Consideramos que os eixos fundamentais nestes labores são as atividades de 

educação em saúde (promoção e prevenção). Atualmente a nossa população tem 

uma boa opinião do nosso trabalho, reconhecendo os esforços que realiza a equipe 

de saúde para brindar um atendimento com qualidade nas visitas domiciliares e 

sempre falando muito favoravelmente das mudanças satisfatórias na organização e 

desenvolvimento dessa atividade. Temos estabelecida uma correta relação equipe 

de saúde-comunidade, o qual faz mais fácil nosso trabalho. 

Garantir a acessibilidade ao Sistema de Saúde e a longitudinalidade do 

cuidado em nossos pacientes são objetivos fundamentais do nosso acionar diário, 

pela importância do nível de Atenção Primária como porta de entrada ao Sistema de 

Saúde. Por isso é muito importante a visita domiciliar para que os pacientes que 

estão impossibilitados de receber atendimento nas unidades de saúde, possam 

acessar sem dificuldade a estes serviços, com igualdade de direitos, e com o 

principio da equidade como bandeira. 

 

 

 

 

  



5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 
 

No mês de Novembro de 2015, eu cheguei para trabalhar como médico 

atuante no programa “Mais Médicos para o Brasil”, uma estratégia do governo 

brasileiro, destinada a garantir o acesso de milhões de pessoas aos serviços da 

saúde. Foi colocado para trabalhar na ESF “Manoel Caldas Siqueira” do município 

Japoatã, no estado Sergipe. Tinha alguma ansiedade, pois começou para mim uma 

nova etapa em minha vida profissional, inserido num pais com uma língua e cultura 

desconhecidas até esse momento e um sistema de saúde com características muito 

diferentes do sistema de saúde no qual eu estava costumado trabalhar. Inicialmente 

a língua portuguesa constituiu uma barreira para a comunicação, mas em pouco 

tempo essa dificuldade sumiu.   

Ao entrar em contato com minha equipe de saúde, começamos a trabalhar de 

conjunto, mas o trabalho não estava bem organizado. As consultas não estavam 

programadas nem agendadas. Somente era atendimento por demanda livre. Os 

postos de saúde tinham condições estruturais e ambientais deficientes. A partir daí 

começamos um labor de reorganização do trabalho na unidade de saúde, com 

reuniões periódicas com a equipe e a população da nossa área de abrangência para 

ter uma ideia das características demográficas, geográficas, socioeconómicas e 

culturais, entre outras, e elaborar um plano de trabalho adequado com as 

necessidades reais da comunidade. Iniciamos as atividades com consultas 

programadas e agendadas segundo os diferentes grupos de atendimento: pré-natal, 

puericultura, saúde mental, planejamento familiar, pessoas idosas, doenças 

crónicas, etc., além de manter um espaço para as consultas por demanda 

espontânea e as urgências.  

Uma coisa muito importante foi melhorar o acolhimento dos pacientes o qual 

era feito de forma ineficiente. Outra parte de nosso trabalho foi planejar de forma 

adequada as atividades de Visita Domiciliar que tinham os mesmos problemas de 

organização já mencionados. A organização das atividades da nossa unidade de 

saúde foi uma tarefa difícil, mas com o esforço de todos os integrantes da equipe e o 

apoio da comunidade, tivemos o sucesso esperado. 

Outro elemento importante de destacar é que pela primeira vez em minha 

vida profissional teve que me enfrentar a doenças que nunca tratei anteriormente, 

por não existir elas em meu pais ou ser infrequentes, como são Esquistossomose, 



Leishmaniose e Hanseníase. Vários meses após o início de meu trabalho começou 

o Curso de especialização em Saúde da Família, fornecido pelo SUS, o qual 

constituiu a principal ferramenta para nos ajudar no trabalho cotidiano. Os conteúdos 

abordados abrangem os principais e mais frequentes problemas de saúde que 

enfrentamos no nosso acionar diário, com um enfoque integral e muita clareza. Entre 

os aspectos abordados pelo curso estão os relacionados com o desenvolvimento da 

consulta ao Pré-natal e Puericultura, as doenças crónicas e infecciosas, a 

obesidade, alcoolismo e polifarmacia. Estes temas constituem uma grande parte das 

consultas na atenção primária. 

O processo de nossa inserção no sistema de saúde do Brasil foi muito rápido 

e o curso de especialização jogou um papel de grande importância pelo 

fornecimento de conhecimentos das leis brasileiras no âmbito da saúde e sobre a 

estrutura e funcionamento do SUS. Para garantir o acesso aos conhecimentos na 

população, organizamos um plano de atividades de educação para a saúde que 

fazem parte do nosso trabalho diário, utilizando diferentes médios como as 

palestras, vídeo conferências, entre outras.  

Atualmente nossa comunidade tem amplos conhecimentos sobre temas tão 

importantes como as doenças sexualmente transmissíveis, gestação na 

adolescência, aleitamento materno, planejamento familiar, etc. Temos muitas 

dificuldades para realizar o nosso trabalho e que influem negativamente nos 

resultados que desejamos obter. Alguns delas são a ausência de NASF e 

Especialidades em nosso município, dificuldades com o transporte, déficit de 

insumos, falência do sistema de referencia- contra referencia entre os diferentes 

níveis de atenção, fatores de índole cultural e religiosa, condições socioeconómicas 

desfavoráveis (baixo nível de escolaridade, alto índice de desemprego), e outras. 

Um aspecto negativo de muita relevância é que muitos pacientes abandoam o 

tratamento das suas doenças crónicas quando não tem sintomas. Isto tem trazido 

algumas complicações e até a morte de alguns pacientes. Mas felizmente, esta 

realidade vai mudando pelas atividades de educação em saúde que vamos 

realizando de forma permanente com a nossa população. Mas contamos com uma 

equipe de saúde com muitos desejos de trabalhar e uma preparação profissional 

integral disposta a enfrentar os desafios e dificuldades, para fornecer uma atenção 

de alta qualidade, com critérios de equidade, integralidade e longitudinalidade, 

garantindo o acesso igualitário ao sistema de saúde para todos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Japoatã é um município brasileiro do estado Sergipe, localizado na região 

Nordeste do país. Existem duas correntes para explicar a origem do nome Japoatã. 

A primeira corrente afirma que Japoatã advém de Frei Jaboatão que dirigindo 

um grupo de franciscanos fundou um convento e uma igreja no lugar Riacho do Meio 

com a finalidade de catequizar o cacique Pacatuba e sua tribo. Outra corrente 

apresenta uma versão que tem como ponto comum a catequese dos silvícolas, 

porém, afirmando que foram os jesuítas e não os franciscanos que fundaram a 

Missão Riacho do Meio, onde fundaram um convento no morro Jaboatão e perto do 

Monte Cruzeiro de Pedra uma igreja sob o orago de Nossa Senhora das Agonias, 

sendo os mesmos substituídos pelos franciscanos após a expulsão daqueles pelo 

Marquês de Pombal.  

Em 1630 a imagem de Nossa Senhora das Agonias, por ordem do Vaticano 

seguiu para Roma, ficando a povoação consagrada a Nossa Senhora do Desterro. 

Corre pela região a crença na existência do “Fabuloso Tesouro de Jaboatão” 

deixado enterrado pelos religiosos quando abandonaram a área durante a invasão 

holandesa ou quando da expulsão dos jesuítas.  De concreto existe a Lei nº 583 de 

23 de novembro de 1910 que promove Jaboatão à categoria de município, lei que 

caducou devido a não instalação do mesmo.  Em 20 de outubro de 1926 a Lei 960 

eleva Jaboatão à sede municipal e rebaixa Pacatuba à categoria de povoado e 

distrito único, sendo este município (Japoatã) instalado em 1 de janeiro de 1939. O 

Decreto-Lei Estadual nº 69 cria o Distrito de Paz de Pacatuba pertencente a 

Jaboatão.  

Atendendo a legislação federal relativa a multiplicidade de topônimo, o 

município passou a denominar-se Japoatã, nome que foi confirmado pela Lei 

Estadual nº 525-A de 25 de novembro de 1953, assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2007. O município “Japoatã encontra-se aproximadamente a 

uma latitude de 10°20’48” Sul e a uma longitude de 36°48’04” Oeste, estando a uma 

altitude de 61 metros. Localizado na Mesorregião do Leste Sergipano e Microrregião 

de Japoatã, o município está inserido na Região Norte do Estado; tendo como 

confrontantes os municípios de Propriá, Neópolis, São Francisco e Japaratuba. 

Segundo dados do SEPLANTEC a população estimada em 2014 era de 13.416 

habitantes, sendo 3866 na zona urbana, demonstrando que um grande contingente 



está na zona rural com a agricultura de subsistência como principal meio de 

sustentação. A distância até a capital, Aracaju (SE), alcança os 94 km e sua área 

territorial é de 407 421 km². Tem um índice de urbanização de 66, 50% (ano 2010). 

O Sistema Municipal de Saúde de Japoatã apresenta capacidade instalada 

para realização do serviço primário. Dispõe de 06 Unidades Básicas, 01 CAPS, 01 

unidade de atendimento misto.  A proposta será desenvolvida na área de 

abrangência da Unidade de Saúde da Família “Manoel Caldas Siqueira”, onde são 

atendidas 641 famílias, com uma população total de 2118 habitantes, distribuída em 

cinco povoados: Ladeiras, Currais, Carro Quebrado, Três Cancelas e Pinga todos 

situados em zonas rurais. Dentro do contexto da doença a desenvolver neste 

estudo, atendemos um total de 223 hipertensos cadastrados.  De eles 116 são do 

sexo feminino e 107 do sexo masculino.  

O Programa de atendimento á Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

desenvolvido na Unidade de Saúde “Manoel Caldas Siqueira” tem como objetivo o 

acompanhamento sistematizado dos pacientes hipertensos, visando ao manejo 

adequado desta doença. As atividades previstas no programa são: o cadastro dos 

pacientes, a distribuição de medicamentos e o atendimento individual ou em grupos.  

Estão incluídos pacientes adultos hipertensos de ambos os sexos, a maioria com 

idade superior a 50 anos, de diferentes raças e variadas crenças religiosas, 

situações conjugais, entre outros aspectos. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada uma doença, mas também um 

fator de risco, apresentando um grande desafio para a saúde pública devido a que 

esta doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil. (Matos YL; 

Alfonso LM, 2007). Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença definida pela 

persistência de pressão arterial sistólica acima de 140 mmHg e diastólica acima de 

90 mmHg, com valores limítrofes entre 130-139 mmHg sistólica e diastólica entre 85-

89mmHg, considerando- se a pressão arterial sistólica normal <130 milímetros Hg e 

diastólica <85 mm Hg; a pressão arterial é ideal se a pressão arterial sistólica é <120 

mmHg e a diastólica <80mmHg. (Matos YL; Alfonso LM, 2007). 

Por essa razão, a OPAS / OMS busca aprimorar e desenvolver estratégias e 

ferramentas para facilitar as atividades de detecção precoce da doença hipertensiva, 

aspecto fundamental para a redução dos eventos cardiovasculares. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) tem expressado que a pesquisa de prevalência da 

Hipertensão Arterial deve priorizar as áreas do pais onde a informação ainda não 



está disponível e enfocar globalmente a prevalência de todos os fatores de risco 

para doenças cardiovasculares.  Além disso, a informação sobre o conhecimento da 

doença pela população, seu tratamento e controle devem ser priorizados. (Duenas 

Herrera; 2000). 

Estudos epidemiológicos concluem que vários fatores de risco guardam 

relação com a hipertensão arterial; dentro destes se citam a idade, o sexo, cor da 

pele, a herança, as dietas ricas em sódio, os oligoelementos, os fatores 

socioculturais, o alcoolismo, o hábito de fumar, a hiperlipidemia e as doenças como 

a cardiopatia isquêmica, a doença cérebro vascular, e a Diabetes Mellitus (OMS; 

2002). Os maus hábitos alimentares e o aumento progressivo da prevalência de 

sobrepeso e obesidade, juntamente com a baixa adesão à realização de atividade 

física, são fatores a ter em conta na fisiopatologia desta doença. (VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão; 2010). Muitas complicações crônicas (lesões em órgãos-

alvo) podem ser resultado de um deficiente cuidado aos pacientes hipertensos: 

Insuficiência Renal, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, ataque 

isquêmico transitório e acidente vascular cerebral, assim como incapacidade.  

A Hipertensão Arterial Sistêmica também é chamada de assassino silencioso, 

pois muitos pacientes não apresentam sintomas da doença, o que torna difícil 

estabelecer um diagnóstico, sendo que, muitas vezes, ocorre o diagnóstico com as 

manifestações das complicações. (Veiga Jardim, PC; 2007).  

No Brasil, a hipertensão arterial sistêmica atinge mais de 30 milhões de 

brasileiros; destes, 36% dos homens adultos e 30% das mulheres, e é o fator de 

risco mais importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

incluindo acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, representando as duas 

principais causas de mortes no país. (OMS; 2013). 

 Por todo isso é necessário promover estratégias de saúde com o fim de 

avaliar o nível do conhecimento dos pacientes sobre a hipertensão arterial sistêmica, 

suas complicações e fatores de riscos. 

 

 

  



PROBLEMA 

 

Após da realização do diagnóstico situacional da área de abrangência da ESF 

“Manoel Caldas Siqueira”, foi possível identificar o pouco conhecimento que os 

pacientes cadastrados com Hipertensão Arterial Sistêmica tenham acerca sua 

doença, suas complicações e fatores de riscos. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui um importante problema de 

saúde pública e como não tem cura, exige tratamento para a vida toda. Este estudo 

se justifica pelo elevado número de hipertensos na área de abrangência da ESF 

”Manoel Caldas Siqueira” no município Japoatã. De acordo com dados da equipe 

223 usuários estão com hipertensão e isso está entre as causas mais frequentes de 

consulta médica. Acredita-se que dentre os principais motivos para esse elevado 

número de hipertensos estão os hábitos alimentares inadequados, o excesso de 

peso, o sedentarismo e o tabagismo.  

Sendo assim, pretende-se desenvolver um plano de ação para criar 

oportunidades para que os hipertensos realizem mudanças no estilo de vida a fim de 

se obter melhor controle da sua pressão arterial. 

 

 

RELEVÂNCIA 

 

O presente trabalho tem uma grande relevância, pois vai contribuir ao 

desenvolvimento do conhecimento da HAS na população alvo deste estudo, 

aumentando a percepção de risco de sofrer incapacidade e morte nos pacientes que 

não cumprem as orientações médicas e de enfermagem no enfrentamento a esta 

doença. 

 

 

  



2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Melhorar o nível do conhecimento e de saúde dos pacientes com Hipertensão 

Arterial. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar o nível de conhecimento dos pacientes hipertensos sobre a 

hipertensão arterial e suas complicações; 

 Identificar os principais fatores de risco da hipertensão, modificados pelas 

ações da Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um problema grave de 

saúde pública mundial, devido à sua alta incidência (CHAVAGLIA; SILVA, 2010). A 

pressão normal em repouso situa-se entre os 100 e 140 mmHg para a sistólica e 

entre 60 e 90 mmHg para a diastólica (WHITWORTH, 2003).  

“A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg 

e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não 

estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva” (BRASIL, 2006, p.14). A 

elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, lineal e 

contínuo para doença cardiovascular (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007). A medida da pressão arterial (PA) é o elemento 

chave para o estabelecimento do diagnóstico da HAS. As VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (2010) apresentam a classificação dos níveis de pressão arterial para 

adultos acima de 18 anos (tabela 1) 

 

Tabela 1 - Classificação diagnóstica da hipertensão arterial em maiores de 18 anos. 

Pressão arterial  
Sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 
Diastólica (mmHg) 

Classificação 

<130 <85 Normal 
 

130-139 85-89 Normal limítrofe 
 

140-159 90-99 Hipertensão leve 
(Estágio I) 

160-179 100-109 Hipertensão moderada 
(Estágio II) 

≥180 ≥110 Hipertensão grave 
(Estágio III) 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010, p.14) 

 

 

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 24,3% da população brasileira tem 

hipertensão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2013). Estima-

se que 90% dos casos de HAS sejam de origem desconhecida. De acordo com a 

vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico, a frequência de diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial foi 



maior em mulheres (26,9%) do que em homens (21,3%) (BRASIL, 2013).  De acordo 

com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2006) entre os fatores de risco para a 

HAS estão: a idade, o sexo e a etnia, além de fatores socioeconômicos, consumo 

excessivo de sal, obesidade, consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. Santos 

(2011) enfatiza que o aparecimento da HAS tem relação com o estilo de vida 

inadequado.  

Os fatores de risco normalmente aparecem de forma combinada. Fatores 

ambientais e a predisposição genética contribuem para a agregação de fatores de 

risco cardiovascular em famílias com estilo de vida pouco saudável (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). As dificuldades de controle da HAS muitas 

vezes estão relacionadas às características da doença (evolução lenta, caráter 

assintomático, etc.) que fazem parecer que não precise de cuidado (SKOREK; 

SOUZA; FREITAS, 2013). Para Bloch, Rodrigues e Fiszman (2006) o conhecimento 

dos fatores de risco que contribuem para agravar a HAS é fundamental para traçar 

estratégias que podem contribuir para a redução desse problema de saúde pública. 

 

 

ALIMENTAÇÃO E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
 

Uma boa nutrição é um fator significativo na determinação do estado de 

saúde e longevidade (FERREIRA; SILVA; GENESTRA, 2009). De acordo com 

Olmos e Benseñor (2001) a mudança de hábitos de vida é considerada uma das 

ferramentas mais importantes para a redução efetiva da pressão arterial. E uma 

mudança de hábito importante na prevenção e controle da HAS é a reeducação 

alimentar (SANTOS et al., 2011).  A dieta desempenha um papel importante no 

controle da hipertensão arterial. Uma dieta com conteúdo reduzido de níveis de 

sódio (<2,4 g/dia, equivalente a 6 gramas de cloreto de sódio), baseada em frutas, 

verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas, leite e derivados desnatados, 

quantidade reduzida de gorduras saturadas, trans e colesterol mostrou ser capaz de 

reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos (BRASIL, 2006, p. 25). 

Os efeitos benéficos de uma dieta saudável (rica em frutas e vegetais, pobre 

em gorduras) sobre o comportamento da pressão arterial já estão bem estabelecidos 

na literatura (PARIKH, LIPSITZ, NATARAJAN, 2009). A mudança de hábitos de vida 

é uma tarefa difícil, entretanto, a educação em saúde é uma ótima opção para 

conduzir as pessoas a essas mudanças (SANTOS, LIMA, 2008). A Estratégia de 



Saúde da Família (ESF) destaca-se como o lugar onde as questões relacionadas 

aos hábitos de vida podem ser trabalhadas junto à comunidade (FAJARDO, 2006).  

 

ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
 

Outra mudança de hábito importante na prevenção e controle da HAS é a 

prática de atividade física (KRINSKI et al., 2006). De acordo com o ACSM (2009) a 

atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal que é 

produzido pela contração da musculatura esquelética e que aumenta o gasto de 

energia. O sedentarismo aumenta a incidência de HAS (VI DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007). Já está comprovado que 

pessoas sedentárias têm maior chance de desenvolver hipertensão quando 

comparadas a pessoas ativas (GRAVINA, GRESPAN, BORGES, 2007).  

O efeito protetor da atividade física está relacionado não só à redução da 

pressão arterial, mas também, à redução dos fatores de risco cardiovasculares e à 

menor morbimortalidade (NOGUEIRA et al., 2012). De acordo com Rondon e Brum 

(2003), quando as atividades aeróbias são realizadas de forma regular, podem-se 

verificar adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema 

cardiovascular. Entre as adaptações, destaca-se a redução dos níveis pressóricos. 

“Incorporar novas práticas saudáveis que possam trazer benefícios à 

população é um dos desafios impostos a toda a estrutura da atenção básica” 

(SIQUEIRA et al., 2009, p.203). Contudo, as atividades educativas devem fazer 

parte da rotina dos profissionais de unidades básicas de saúde, para que consigam 

maior difusão de comportamentos saudáveis entre a população da área de cobertura 

dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. METODOLOGIA 

 

ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

Na elaboração deste trabalho de investigação, se realizará um estudo de 

intervenção educativa com o objetivo de promover estratégias de saúde que 

permitam avaliar o nível do conhecimento dos pacientes sobre a Hipertensão Arterial 

Sistêmica, mediante um programa educativo a partir de uma identificação de 

necessidade de aprendizagem nos pacientes da ESF “Manoel Caldas Siqueira” do 

município Japoatã do estado Sergipe no período compreendido entre Janeiro e 

Junho de 2017.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Norma Operacional de 

Assistência à Saúde/SUS, determinou que o controle da hipertensão arterial é 

responsabilidade dos serviços de atenção básica e estabeleceu como ações 

estratégicas o diagnóstico dos casos de hipertensos, o cadastramento dos 

portadores, a busca ativa de casos, o tratamento, o diagnóstico precoce de 

complicações, o primeiro atendimento de urgência e as medidas preventivas, que 

incluem ações educativas para  controle de condições de risco (obesidade, 

sedentarismo e tabagismo) e prevenção de complicações. 

Para o acompanhamento e controle da hipertensão arterial, é importante a 

sua detecção, iniciada pela aferição da pressão arterial (PA). O rastreamento da 

pressão arterial (PA) elevada deve ser realizado por profissionais da saúde como 

medida preventiva de saúde. O objetivo de qualquer tratamento para as doenças 

crônicas é o seu adequado controle, pois deste jeito previnem-se suas 

complicações, com morbidades e mortalidade precoce. 

 

PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO 

 

Para a seleção, adotaram-se como critérios de inclusão: serem pacientes de 

ambos os sexos; apresentarem diagnóstico médico de hipertensão arterial primária 

há mais de um ano; estarem cadastrados e acompanhados no programa de 

hipertensão da unidade e estarem conscientes e orientados. A intervenção será 

realizada por meio de reuniões e palestras temáticas com os Hipertensos 

cadastrados e acompanhados no PSF. 



As palestras serão realizadas mensalmente com os seguintes temas: 

 

• Hipertensão: conceito, ocorrência e consequências. 

• Fatores de risco cardiovascular 

• Dieta hipossódica 

• Álcool e Tabagismo 

• Influência do sedentarismo e da obesidade  

• Atividade física 

• Prevenção e tratamento medicamentoso e não medicamentoso e uso correto      

de medicação prescrita. 

 

Nossas atividades e orientações seriam adaptadas para o contexto de nossa 

população, respeitando crenças, valores, limitações e desejo dos participantes, 

tomando por base o plano de cuidados, que será usado durante o ciclo das palestras 

folders, com o objetivo de informar e orientar aos hipertensos de uma forma clara, 

objetiva e ilustrativa. Vale ressaltar que as palestras serão realizadas na sala de 

educação em saúde da Unidade Básica de Saúde.  O projeto será avaliado pelo 

autor e pela equipe de saúde. O Gestor Municipal de Saúde será informado sobre os 

dados para analisar, avaliar, sugerir mudanças, caso se faça necessário, após a 

realização das palestras.  

Logo, estabeleceremos a data de início da primeira palestra Fevereiro de 

2017, com dias e horários, de acordo com a disponibilidade dos hipertensos. O 

planejamento e a realização das oficinas com o grupo de hipertensos contará com o 

Médico, a Enfermeira, a Auxiliar de Enfermagem e os ACS. A etapa seguinte baseia-

se na apresentação de palestras para levar ao público-alvo informações essenciais 

sobre a hipertensão arterial, objetivando explicar a sua condição fisiopatológica e a 

adoção de estilos de vida mais saudáveis.  

Plano de ação: primeira palestra iniciará em Fevereiro de 2017, ocorrerá 

mensalmente as quintas-feiras das 14 horas até às 15 horas. Depois de terminada a 

discussão do tema proposto os pacientes terão a pressão arterial aferida, medidos o 

peso e a circunferência abdominal, para que assim podamos avaliar se o propósito 

esta sendo efetivo. Antes da aplicação dos questionários se confeccionará um termo 

de consentimento aos pacientes que participarão do estudo, onde serão lidos e 

explicados os objetivos e metodologia da pesquisa, uma vez que aceitaram para que 



participem de forma absolutamente voluntária. Explicou-lhes o objetivo da 

investigação e seu caráter inócuo. 

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O universo do trabalho estará constituído por todos os pacientes hipertensos 

cadastrados na unidade de saúde da família; a seleção da mostra será de forma 

aleatória, realiza se tendo em conta os cadastrados como hipertensos e a disposição 

de participar na investigação. 

 

PROCEDIMENTO E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

O primeiro contato com os hipertensos acontecera através da consulta de 

enfermagem na unidade de saúde, os quais aceitaram participar do estudo; se 

aplicarão os questionários e uma entrevista semiestruturada a cada hipertenso 

individualmente, assegurando a privacidade dos participantes. Os questionários 

compreenderam questões relacionadas ao perfil socioeconômico e fatores de riscos, 

e a entrevista, semiestruturada relacionara os fatores responsáveis pela não adesão 

ao tratamento. Para a coleta de dados utilizara-se um roteiro de entrevista por 

tópicos, elaborado com base na literatura pertinente.  

As questões do roteiro de entrevista contemplarão aspectos relacionados à 

caracterização da clientela, ao conhecimento que a população estudada tinha sobre 

a patologia, a terapêutica, os fatores de risco e o controle da doença e, ainda, 

relacionados à interação que a clientela tem com os serviços de saúde que utiliza, 

bem como a inserção dessa população no meio em que vive e outro questionário 

contemplará o nível de conhecimento dos fatores de risco. Todos os indivíduos 

seriam orientados em quanto aos objetivos do estudo e forma de participação. As 

entrevistas ocorrerão no mês de Maio de 2017 e terão duração média de duas 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 



5. CRONOGRAMA 

 
Procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril  Maio Junho 

Elaboração do Projeto X      

Qualificação do Projeto X      

Apresentação do Projeto e entrega da lista com 
os dados dos pacientes para a equipe de saúde 
numa reunião 

X      

Implementação do Projeto na Unidade de Saúde  X X X X  

Avaliação das estratégias nos pacientes  X    X 

Avaliação do Projeto pela equipe      X 

 

 

  

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

6.1 RECURSOS MATERIAIS 

 

 Retroprojetor, transparências e outros recursos cabíveis;  

 Cartazes informativos a respeito da hipertensão, suas causas e 

complicações;  

 Painéis com fotos ilustrativas; esfigmomanômetro, estetoscópio, 

balança, canetas, laptop, prontuário dos pacientes presentes na 

atividade, sala para a realização de grupos. 

 

6.2 RECURSOS HUMANOS  

Outros recursos necessários são: médico, enfermeira, Tec./Aux. Enfermagem, 

ACS. 

 

 
7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ao final desse estudo é esperado um melhor controle e conhecimento dessa 

patologia, já que a HAS é uma doença crônica.  Para um direcionamento eficiente e 

eficaz do autocuidado é preciso que se tenha um programa para hipertenso mais 

intenso e motivador, pois o autocuidado adequado requer interesse e 

comprometimento dos pacientes hipertensos e da colaboração dos profissionais de 

saúde, principalmente, dos enfermeiros. Durante os futuros atendimentos 

esperamos a identificação da pressão arterial controlada dos hipertensos 



acompanhados no ESF da minha área de abrangência, a redução na incidência ou o 

retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida., 

espero. Os usuários serão conscientizados sobre as consequências do não uso 

correto das medicações, sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre a 

importância das consultas mensais na Unidade de Saúde.  

Espera-se através dessas reuniões temáticas se estimularem mudanças de 

comportamento que sejam benéficas para a saúde; da mesma sorte, aumentar as 

habilidades dos pacientes para tomar decisões e para adaptar-se a uma condição de 

saúde específica. Espero estimular à equipe ao trabalho multidisciplinar, ou seja, 

que com a união de todos podemos lograr o desejado. Estimular em todos os 

pacientes que tem esta doença crônica que uma vida melhor é possível. 
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ANEXOS - APENDICE I 
 

Roteiro de entrevista 
1- Identificação: 
Nome:___________________________ sexo_________ escolaridade _____ 
 Data do nascimento:__/___/___ idade___ cor___ estado civil______ 
 Ocupação? 
 P.A.=__________ Peso=______ Altura=_______ Circunferência abdominal= _____ 
2- Conhecimento sobre a doença: 
a) Sabe que tem Pressão Arterial (P.A) alta? 
b) Você acha que a pressão arterial (P.A) alta tem cura? 
c) O que você sabe sobre a hipertensão arterial? 
d) Faz tratamento? Qual o tratamento? Medicamentoso ( ) Não medicamentoso( ) 
3- Dificuldades relacionadas ao controle da doença 
a) Com relação à dieta você conhece quais os alimentos que o hipertenso deve 
fazer 
uso com maior frequência? 
b) Quanto aos medicamentos você faz uso diário da sua medicação? Quais? 
c) Você toma medicação por conta própria? Sim ( ) Não ( ) 
d) Pratica exercício físico? Sim ( ) Não( )Qual ? Com que frequência? Se não pratica 
por quê? 
e) Faz uso de bebidas alcoólicas? Sim ( ) Não ( ) Com que frequência? 
f) E quanto ao fumo? Sim ( ) Não ( ) Com que frequência? 
g) Você acha que o controle do peso é importante para o controle da pressão 
arterial? 
h) Você acha importante ir ao posto de saúde para consultas? Sim ( ) Não ( ) 
i) Encontra dificuldades para ser atendido?( ) acesso ao posto; ( ) Horário de 
atendimento;( ) Distância; ( ) falta de profissionais ( ) outros         
j) Você tem alguma forma de lazer? Sim ( ) Não ( ) Com que frequência?      
APENDICE II 
Qual das seguintes declarações indica conforme o caso, verdadeiro (V) ou falso (F). 
_____ Hipertensos não devem esfregar sal em alimentos, pois eles contêm 
suficiente. 
______ As frutas não são de vital importância na dieta desses pacientes. 
______ A redução de peso para valores ideais, dependendo do tamanho e peso 
diminui a pressão arterial. 
______ Aumento da atividade física não produza nenhum benefício. 
______ Reduzir a ingestão de álcool e tabagismo ajuda no controle dos níveis de 
pressão arterial. 
______ Em situações de grande estresse emocional ajudar a reduzir os sintomas. 
 

  



APENDICE III - TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Eu_____________________________________________ concordo em participar 
da pesquisa “Estratégias de saúde” que permitam elevar o nível de conhecimentos 
em pacientes hipertensos do Município de Japoatã, na unidade de saúde de Usina 
Santana, com o objetivo de conhecer os motivos que dificultam o controle da 
Hipertensão arterial dos pacientes cadastrados no Programa Saúde da Família. 
Estou consciente de que terei: 
- A garantia de receber esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada a pesquisa; 
- A liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo; 
- A segurança de que não serei identificado (a) e que será mantido o caráter 
confidencial das informações sobre os resultados do estudo. 
Japoatã,__ de_________de 2017. 
 
---------------------------------------------------- 
Assinatura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


