
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS – UNA-SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inays Daylet Subanto Guerra. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 

PACIENTES IDOSOS NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR, NEOPOLIS, 

GRAVATAI, RIO GRANDE DO SUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO ALEGRE 

2018 



Inays  Daylet Subanto Guerra 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 

PACIENTES IDOSOS NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR, NEOPOLIS, 

GRAVATAI, RIO GRANDE DO SUL. 

 

                        

 

 

            

  Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Especialização em  Saúde da 

Família da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.  

Orientador: Professor, Dr. Warley Simões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2018 

  



SUMARIO 

 

 

1. Introdução. ----------------------------------------------------------------3  

2. Estudo do Caso Clínico. ----------------------------------------------6 

3. Promoção de Saúde. ---------------------------------------------------13 

4. Vista Domiciliar. ----------------------------------------------------------16 

5. Reflexão Conclusiva. ---------------------------------------------------19 

6. Referências. ----------------------------------------------------------------21 

7. Anexos 1 Projeto de intervenção-------------------------------------22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

                                   INTRODUÇÃO 

 

Meu nome é Inays Daylet Subanto Guerra, tenho 33 anos de idade. Eu só 

médica cubana formada na Universidade das Ciências Medicas de Camaguey 

no curso compreendido 2001 – 2008. Atualmente Especialista em primeiro 

grado em Medicina Geral Integral. Minha atividade profissional começou-nos 

mesmo ano 2008 trabalhando como doutora de comunidade. No ano 2010 

trabalhe na Venezuela por três anos ajudando ao povo venezuelano a melhorar 

os indicadores de saúde, no programa Bairro Adentro. No ano 2013 volte para 

Cuba com minha missão cumprida e trabalhe por três anos mais, o dia 11 de 

agosto foi incorporado ao Programas Mais Médicos para o Brasil. 

O dia 4 de outubro comecei a trabalhar na Estratégia da Família no município 

Gravataí, Rio Grande do Sul  pertencente á microrregião de Porto Alegre e 

Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre,localizando-se a norte da capital do 

estado.Gravataí foi originalmente fundada em 1763,embora,emancipação 

oficial tenha vindo somente em 1880.Atualmente sua principal fonte de renda é 

o setor industrial ,tendo o Complexo Industrial Automotivo de Gravataí da 

general Motors como importante fonte de lucros ,fazendo da cidade um pólo da 

industria metal-mecánico brasileira. Em 2009 o município possuía 71 

estabelecimentos de saúde entre hospitais, pronto socorros , postos de saúde 

e serviços odontológicos ,sendo 37 deles privados e 34 públicos,neles a cidade 

possui 233 leitos para internação ,sendo que todos estes estão nos privados. 

Na cidade existe apenas um hospital geral, o índice de desenvolvimento 

humano da longevidade em Gravataí é de 0,862,com expectativa de vida de 

73,59 anos.O hospital oferece 189 leitos pelo Sistema Único de Saúde e 

disponibiliza emergência ,internação ,estrutura de diagnóstico(exames 

laboratoriais,raio x,ecografia ,tomografia computarizada,ressonância magnética 

e cirurgia eletiva. Além de plantão com profissionais pediátricos,clínicos 

,cirúrgicos ,obstétricos ,anestesia e intensivista.      
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Atualmente eu trabalho em uma comunidade chamada Neópolis na área rural 

da cidade com uma população total de 5070 habitantes, deles 3254 femininos e 

3216 masculinos. O posto de saúde está formado por duas equipes de trabalho 

cada um tem um medico  e uma enfermagem, dois técnicos de enfermagem e 

cinco agentes comunitários de saúde,os quais trabalham no dia a dia para 

cadastrar o maior numero da população da área de abrangência . Na área 

existe uma escola de Educação Infantil, tem uma igreja católica e duas 

evangélicas. 

Na unidade de saúde são realizadas consultas medicas de demandas 

espontâneas e urgências e agendamentos pré-natal, puericulturas, idosos, 

acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis, alem disso a 

enfermagem coleta o citológico, testes rápidos para HIV, VDRL e Hepatites B y 

C, teste de gravidez na urina, vacinas e procedimentos de enfermagem. Em 

nossa agenda profissional também estão incluídas as visitas domiciliares a 

pacientes acamados ou com doenças com discapacidade e fazemos palestras 

educativas a grupos específicos. Meu cronograma semanal está exemplificado 

na tabela 1. 

DIA SEGUNA 

FEIRA 

TREÇA 
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QUARTA 

FEIRA 

QUINTA 

FEIRA 

SEXTA FEIRA 

MAN

HA 
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-
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M) 
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ESPONTAN

EA 

DEMANDA 

ESPONTA

NEA 

DEMANDA 

ESPONTA

NEA 

DEMANDA 

ESPONTA

NEA 

ESPECIALIZA

ÇÃO 

TARD

E 

(1:00

PM -

5:00P

M) 

PUERICULT

URA E 

GESTANTE

S  

IDOSOS VISITA 

DOMICILIA

R 

DE 15 EM 

15 DIAS. 

REUNIÃO 

DE 

EQUIPE 

ESPECIALIZA

ÇÃO 

 

A maioria da população atendida é pacientes idosos observando-se alta 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis como Hipertensão Arterial, 

Diabetes Milito, Obesidade, Dislipidemias, Doenças respiratórias sobre todo no 
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inverno, também Doenças de Transmissão Sexual, Saúde Mental. Mais o   

principal motivo de consulta em demanda espontânea ou consultas agendadas 

foi a Hipertensão Arterial, considerando então a falta de conhecimento neste 

grupo de pacientes sobre a doença e complicações foi nossa decisão de fazer 

nosso projeto em acordo com nossa equipe de saúde já que as doenças 

cardiovasculares e cerebrais são as principais causas de mortes no Brasil e a 

Hipertensão arterial é o fator principal para desencadear as mesmas, por isso 

decidimos desenvolver o projeto de intervenção com a Hipertensão Arterial.  

 

Durante nosso trabalho diário com este importante grupo populacional, 

percebemos o escasso conhecimento que eles têm, sobre a Hipertensão 

Arterial e questões básicas como, por exemplo, boa alimentação, higiene 

adequada, e prática de exercícios físicos e uso inadequado do tratamento 

médico entre outros fatores, para manter sua pressão controlada, aspetos que 

tem nos motivados para realizar um estudo de intervenção com o objetivo de 

aumentar o nível de conhecimento sobre esta doença e assim obter melhor 

qualidade de vida entre os idosos. Desta forma o projeto de intervenção 

Educativa sobre Hipertensão Arterial em pacientes idosos na Unidade de 

Saúde Familiar Neópolis que consta no Anexo 1 foi baseado nesta 

problemática a fim de elevar o nível de conhecimentos sobre Hipertensão 

Arterial. 
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 ESTUDO DO CASO CLINICO. 

 

As principais afeições mais prevalentes na minha unidade dentro das 

estudadas são: 

o Hipertensão Arterial. 

o Diabetes Melitus tipo II. 

o Saúde Mental 

o Síndrome de corrimento vaginal. 

o Pré-natal de baixo risco.  

CASO CLINICO: 

ANAMNESE: 

Paciente masculino de 55 anos de idade, de naturalidade Uruguaia, que mora 

no Rio Grande do Sul há 20 anos, raça preta, com nível escolar analfabeto, 

sem religião, estado civil casado que trabalha na construção.  

QUEIXA PRINCIPAL: dor de cabeça. 

PRIMEIRA CONSULTA (25/06/2017): paciente que relata episódios de dor de 

cabeça há uma semana que não melhora com analgésicos localizado na região 

occipital, freqüentemente pela manhã  ,associado ao quadro refere insônia . 

INTERROGATORIO SINTOMATOLOGICO: 

CABEÇA E PESCOÇO: cefaléia occipital. 

TORAX: nega falta de ar. 

ABDOMEN: nega epigastralgia. 

SISTEMA GENITOURINARIO: nega disúria, poliúria. 

SISTEMA ENDOCRINO: nega alterações. 

COLUNA VERTEBRAL: ossos e articulações normais. 

SISTEMA NERVOSO: insônia. 

ANTECEDENTES FAMILIARES: Hipertensão Arterial (mãe). 
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                                                      Doença cardiovascular (pai). 

CONDIÇÕES DE VIDA: paciente sedentário, tabagista e bebedor social, que 

mora com esposa e filho de 33 anos drogadicto, com renda familiar regular, 

que mora em casa de madeira com 2 quartos uma cozinha e um banheiro, com 

alimentação pouco saudável rica em carboidratos e gorduras. 

EXAME FISICO: 

SOMATOSCOPIA: paciente em regular estado geral, orientado no tempo e 

espaço , face antálgica e ansiosa,biótipo brevilíneo,hidratado. 

SINAIS VITAIS: 

TEMPERATURA: 36,5 graus c,PA: 150/100 mmhg , FC:89´,FR:19´. 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS: PESO: 87 kg,T:1,67CM,IMC: 32 OBESO. 

CABEÇA E PESCOÇO: simétricas sem deformidades. 

TÓRAX: INSPECÇAÕ, PALPAÇÃO, PERCUSÃO E AUSCULTAÇÃO SEM 

ALTERAÇÕES. 

ABDOMEN: ausência de visceromegalia. 

EXTREMIDADES: sem alterações. 

HIPOTESES DIAGNOSTICA: - Hipertensão Arterial. 

                                                - Obesidade. 

                                                 -Síndrome ansiosa. 

CONDUCTA: Captopril (25mg) vo agora; dieta saudável (sem gorduras, rica em 

frutas e vegetais);exercícios físicos,abandonar o fumo,exames 

laboratoriais(química sanguínea,ECG, Rx de tórax,Ecografia abdominal total, 

Fundoscopia),avaliação de TA por 7 dias, Encaminho ao Nutricionista e 

Psiquiatra, indico Diazepam (5mg) 1 cp. a noite.. Programar visita domiciliar 

para fazer abordagem. Discutir o caso do paciente na reunião da equipe para 

fazer projeto terapêutico singular (PTS). Retorno em 7 dias.  
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Conhecimentos atuais e antigos publicados sobre o assunto: 

A equipe de saúde deve orientar o usuário sobre a manutenção da Pressão 

Arterial (PA) em parâmetros normais, realização de consultas médicas, de 

enfermagem e de outras especialidades quando necessárias, aferição 

constante da pressão arterial, adesão consciente para tomada da medicação 

prescrita, necessidade de incorporar hábitos saudáveis ao cotidiano de 

pessoas com hipertensão arterial ou não (controle de peso, padrão alimentar 

adequado, redução do consumo de sal, eliminação do fumo, moderação no 

consumo de bebidas alcoólicas, prática de exercício físico sem associação ao 

trabalho diário, controle do estresse psicossomático, estímulo a atividades 

educativas e de lazer individuais e em grupo), participação em atividades que 

melhorem a capacidade mental e a interação social desses indivíduos ao meio 

social em que vivem (BRASIL, 2009). 

O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso. São 

utilizadas medidas não medicamentosas isoladas bem como medidas 

associadas a medicamentos anti-hipertensivos. ( Sociedade Brasileira de 

Hipertensão ,Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de 

Nefrologia. IV diretrizes brasileiras sobre Hipertensão. 

Em visita domiciliar observa-se :  paciente ansioso, com condição 

econômica desfavorável, filho químico dependente ,paciente obeso e 

sedentário. 

Componentes 1 e 2 de abordagem centrada na pessoa: 

1. Explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença. 

2. Entendendo a pessoa como um todo. 

 

  Plano conjunto de manejo de problemas: 

  Ambiente pessoal de ( Roberto Ferreira da Silva). 

 

 Entrevista profunda e compreensiva com o paciente Roberto Ferreira 

da Silva abordando os pontos referentes em quanto aos sintomas 
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que apresenta com o objetivo de identificar as potencialidades e as 

vulnerabilidades ( psíquicas , orgânicas e sociais). 

 

 Realizar exame físico detalhado. 

 

 Solicitação de exames complementares ao paciente. 

 

 Ajuste da medicação para os sintomas e doenças que precisem. 

 

 Informar à paciente em quanto a seus problemas de saúde. 

 

 Apoio psicológico por parte da Equipe de Saúde da Família. 

 

 Encaminhamento para avaliação com Psicologista. 

 

 Encaminhamento para avaliação com Nutricionista 

 

 Encaminhamento para avaliação com Assistência Social. 

 

 Planejar Visitas domiciliares freqüentes com o objetivo de avaliar a 

evolução da paciente. 

 

 Agendar consultas trimestralmente com o paciente para avaliação 

das doenças e medicações em uso. 

 

 Responsabilizar e comprometer os seus familiares com o estado de 

saúde dele. 

 

 Responsabilizar os familiares sobre o uso correto da medicação com 

o objetivo da recuperação satisfatória do paciente. 

 

 Estimular ao casal para participar no grupo de HIPERDIA. 
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 Praticar exercícios físicos no Posto de Saúde com o Preparador 

Físico semanalmente. 

 

 

Projeto Terapêutico Singular do Roberto Ferreira da Silva: 

Nome: Roberto Ferreira da Silva. 

Data de nascimento: 22/07/1962. 

CNS: 898005122003329. 

Endereço: Estrada Municipal número 199. Neópolis. 

 

Plano Diagnóstico: 

 Paciente masculino de 55 anos de idade, de naturalidade Uruguaia, que mora 

no Rio Grande do Sul há 20 anos, raça preta, com nível escolar analfabeto, 

sem religião, estado civil casado que trabalha na construção. Paciente 

sedentário, tabagista e bebedor social, que mora com esposa e filho de 33 

anos drogadicto, com renda familiar regular, que mora em casa de madeira 

com 2 quartos uma cozinha e um banheiro, com alimentação pouco saudável 

rica em carboidratos e gorduras. Paciente que relata insônia devida á 

preocupações que ele tem por causa do filho químico dependente que se nega 

a fazer internação para abandonar as drogas.  

 

Definição de metas: 

 Fazer consultas programadas. 

 Visitas domiciliares com maior freqüência. 

 Participar no grupo de HIPERDIA. 

 Estimular a pratica de exercícios físicos para evitar Sedentarismo e 

obesidade. 

 Encaminhar para consulta com Nutricionista. 
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 Encaminhar para consulta com Psicólogo. 

 Encaminhar o caso para Assistência Social. 

 

Identificação: 

 Paciente ansioso, obeso, tabagista, com doença crônica não 

transmissível. 

 Consulta com a Nutricionista. 

 Consulta com a Psicologista. 

 Avaliação pela Assistência Social. 

 

Divisão de Responsabilidades: 

 Médica: Consultas programadas, Visitas Domiciliares com periodicidade 

estabelecida e encaminhar a Psicologista, Nutricionista e Assistência 

Social. 

 Enfermeiros: Visitas Domiciliares, orientações gerais. 

 Técnica enfermagem: Visitas Domiciliares e organizar caixa de 

medicamentos. 

 ACS: Acompanhamento a través da Visita Domiciliar com orientações. 

 Orientado para que o mesmo comparecesse mais vezes à unidade para 

acompanhamento da pressão arterial. 

 Na visita domiciliar com a Médica, Enfermeira e Agente: Foram 

constatadas precárias condições de moradia. A enfermeira 

coordenadora entrou em contato com Assistência Social para avaliar o 

caso. 

 

Reavaliação: 

 (02/07/2017): paciente relata que consegue o sono, começou fazer exercícios 

físicos, dieta saudável, diminuiu o fumo, foi avaliado por Psiquiatra e 

Nutricionista, a doutora deixo o Diazepam com a mesma dosagem. Mostra 

resultados de exames. 
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TRIAGEM: 

PA: 140/100 mmhg,PESO: 86kg ,T:1.63cm. 

Exames: glicose: 86mg/dl; hb: 14mg/dl; colesterol  total:265mg/dl; triglicerídeos: 

150mg/dl,EQU: negativo; creatinina: 0,9mg/dl;uréia:35mg/dl;acido 

úrico:5;potássio:3,8mEq/l;Ecografia Abdominal: esteatose hepática grau 

I,fundoscopia :normal.PSA TOTAL: 0,98ng/ml Controle de PA: 

150/100;160/100;140/100;150/100;150/90;150/90;145/95 respectivamente. 

INDICO: Dieta saudável, parar o fumo,Captopril (25mg) 1 cp de 8/8h, 

Hidroclorotiazida (25mg) 1cp pela manha ,AAS (100mg) 1cp no 

almoço,Sinvastatina (20mg) 1cp a noite,controle de PA por 15 dias ,retorno em 

15 dias. Agendar consulta para o dia 17/07/2017. Praticar exercícios 

semanalmente no posto de saúde. 

Nos protocolos de atenção básica de saúde do ministério da saúde o 

diagnostico de Hipertensão Arterial consiste na media aritmética de PA maior 

ou igual a 140/90mmhg medidas pelo menos três dias diferentes. ( sociedade 

brasileira de hipertensão sociedade brasileira de cardiologia ,sociedade 

brasileira de nefrologia 2010). 

Para o manejo terapêutico de hipertensão arterial farmacológico as principais 

drogas utilizadas são : diuréticos tiazidicos  e inibidores da enzima conversora 

de angiostensina. A associação entre diuréticos tiazidicos e IECA é 

extremadamente racional , particularmente em relação ao sinergismo de efeito 

sobre o sistema renina angiostensina aldosterona (SRAA)( Dickerson ET 

AL,1999, Deary ET AL ,2002). 

17/07/2017: O  paciente relata que está  fazendo a dieta  indicada pela 

especialista,parou o fumo, continua fazendo o tratamento certo,consegue 

dormir bem. 

TRIAGEM: PESO: 77 kg , PA: 130/80mmhg ,IMC: 28 sobrepeso. 

ID: Hipertensão Arterial compensada. 

     Síndrome ansiosa em tratamento. 

     Sobrepeso. 
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 O paciente logro atingir as metas de tensão arterial e diminuiu o peso corporal 

fazendo mudanças no  estilo de vida ,agora encontra-se compensado com seu 

tratamento então indico um retorno em três meses. 

 

PROMOÇÃO EM SAÚDE. 

 

As atividades de Educação em Saúde estimulam a prevenção de doenças  ,  a 

promoção da saúde e o engajamento da população e sua participação em 

assuntos relacionados á saúde e qualidade de vida a traves de ações 

educativas . Seu objetivo é contribuir com a melhora da situação de saúde dos 

pacientes, suas famílias e a população em geral. A autuação em saúde garante 

e controla as doenças com o objetivo principal de desenvolvimento dos agravos 

a saúde o auto cuidado, garantindo a intervenção sobre os determinantes 

sociais do processo saúde doença. 

Há aproximadamente 14 meses eu trabalho na USF- Neópolis no município de 

Gravataí,  e uma das consultas de maior demanda é a Hipertensão Arterial. Ao 

trabalhar na Atenção Primária de saúde (APS), nós constituímos a porta de 

entrada no sistema de saúde e cumprimos com os atributos da mesma fazendo 

atendimento integral e longitudinalmente aos pacientes, já que são atendidos 

todos independentemente do problema de saúde mental, sexo, idade, raça e 

acompanhamos com suas famílias ao longo do tempo. Também se faze 

coordenação de cuidado porque estamos responsabilizados pelo paciente 

mesmo quando encaminhamos para o especialista ou vai para internação 

hospitalar. 

Em nossa UBS fizemos uma conversa para dar a conhecer a equipe toda a 

importância que tinha  pesquisar a todos os pacientes de nossa comunidade 

que apresentavam doenças crônicas e também aquelas que tinham fatores de 

riscos que poderiam  levar  a estas doenças. 

No caso dos pacientes com Hipertensão Arterial comecei a identificá-los com 

ajuda dos membros da Equipe e leitura dos prontuários, de forma organizada 

criamos um cadastro destes pacientes onde se escrevem informações muito 

importantes como: Nome, endereço, agente comunitária de saúde que visita ao 
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mesmo com seu número de micro-área, telefone, número de cartão de SUS, 

data de nascimento, idade, sexo, estado civil, escolaridade, outras doenças 

acompanhantes, medicações em uso, hábitos tóxicos, se tem 

acompanhamento em alguma Unidade de Saúde Mental e com Cardiologista, 

além perguntamos sobre o tempo que leva tomando a medicação, se adquire a 

medicação em farmácia gratuita ou privada, se a medicação faze o efeito 

desejado, além de saber a medicação prescrita. Desta forma o cadastro 

permite saber mais sobre o paciente e fica em minha consulta, em uma pasta 

organizada e com estas informações foi criado: ”O Grupo de pacientes com 

Hipertensão Arterial. 

O Grupo de pacientes hipertensos,  fica reunido cada 15 dias, nas quartas  de 

tarde no Posto de Saúde para participar em atividades de promoção de saúde 

e prevenção de doenças por médio de palestras onde indicamos: 

1. Hábitos alimentares saudáveis. 

2. Prática de atividades físicas regulares as quais tem um efeito positivo já 

que diminui o estrés, reduz o peso corporal , estimula o coração , reduz a 

gordura do corpo , baixa a pressão , faz o corpo usar melhor o oxigênio. 

3. Eliminar hábitos tóxicos. 

4. Fazer uso adequado do tratamento indicado pelo medico. 

5. Manter esquema de vacina atualizado. 

6. Fazer acompanhamento com Cardiologista. 

7. Acudir a consulta duas vezes por ano. 

O conhecimento da população e o trabalho organizado com grupos específicos 

permite evitar ou remover fatores de riscos ; diminuir a incidência das doenças 

;permite que haja uma aplicação imediata de medidas apropriadas com vista  

ao rápido restabelecimento da saúde;redução das conseqüências mais 

importantes da doença impedindo incapacidades,seqüelas ,sofrimento,morte 

precoce,prevenir recorrência ou seja controlar-la estabilizá-la.  

Outra importante tarefa realizada pela minha equipe de saúde são as visitas 

domiciliares, planejadas de quinze em quinze dias. A visita domiciliar é uma 

importante ferramenta na Atenção Primaria de Saúde pós é um conjunto de 

ações em saúde voltadas para o atendimento seja ela assistencial ou 
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educativa. È uma dinâmica utilizada nos programas de atenção á saúde visto 

que acontecem no domicilio da família (Mattos 1995). Por tanto a traves dela é 

possível conhecer o ambiente familiar e as micro áreas de moradias dos 

pacientes da área de abrangência, ampliando o nível de informações e 

reconhecimentos relativos ao auto cuidado, ao uso dos serviços sociais , a 

ação política em saúde ou ainda como atividade complementar.  

Também promovemos e protegemos a saúde das crianças a traves de uma 

atenção integral com a realização das Puericulturas. Nas consultas periódicas 

observamos as crianças, indagamos aos pais sobre as atividades dos filhos,  

reações frente a estímulos. Quanto mais nova fosse a criança  mais frágil e 

vulnerável daí a necessidade de consultas mais freqüentes. Avaliamos como o 

bebe se alimenta, se as vacinas estão ao dia, condições da higiene, seu 

cotidiano.  O acompanhamento do crescimento através da aferição periódica 

do peso, da altura e do perímetro cefálico e sua análise em gráficos, são 

condições de saúde das crianças. Sempre a cada consulta, bebês pré-

escolares, escolares e jovens devem ter seu crescimento e seu 

desenvolvimento avaliado. 

Brindamos uma atenção pré-natal qualificada e humanizada acolhendo á 

mulher desde o inicio da gravidez até o final da gestação, garantindo o 

nascimento de uma criança saudável e um bem star materno e neonatal, com 

ações integradas desde atendimento ambulatorial e encaminhamentos para 

consultas de alto risco. 

O trabalho que realiza nossa equipe é avaliado de ótima qualidade, já que 

contamos com profissionais bem preparados obtendo resultados muitos 

satisfatórios no dia a dia, trabalhando em conjunto planejando ações em 

beneficio da família e dos indivíduos. 
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VISITA DOMICILIAR: 

A visita domiciliar é uma oportunidade de cuidado, pois ao propor a promoção 

da saúde da comunidade com apoio técnico-científico  , a ação evolui em um 

espaço extra unidade de saúde. Na atuação prática observa-se com maior 

freqüência que a realização da vista domiciliar possui a intenção de intervir ou 

minimizar o processo saúde – doença. A visita domiciliar é uma atividade 

externa a unidade de saúde mais realizada pelas equipes de saúde. 

Caracteriza-se por ser uma tecnologia leve,  realizando o cuidado a saúde de 

forma mais humanizada ,acolhedora ,criando laços de confiança entre os 

profissionais e os usuários ,a família e a comunidade em geral ,aumentando o 

acesso da população as ações da saúde em um dos estágios de sua rede de 

atenção: o domicilio,a unidade residencial de determinada família.A atenção a 

família e a comunidade é o propósito da visita domiciliar sendo entendidas 

família e comunidade como influenciadoras no processo de adoecimento dos 

indivíduos, os quais são regidos pelas relações estabelecidas nos contextos 

que estão inseridas.  

Registra-se que as visitas domiciliares permitem também uma maior interação 

dos profissionais, humanizando a prática profissional. Todos os profissionais da 

equipe de saúde da Família realizam as visitas domiciliares, no entanto os 

Agentes Comunitários de Saúde são aqueles que as realizam com maior 

freqüência, com isso facilitando o acesso dos pacientes aos serviços prestados 

na ESF, facilitando o conhecimento da realidade vivida por eles. 

A ESF  incorpora e reafirma as diretrizes e os princípios básicos do 

SUS(universalidade,equidade,integralidade,regionalização,participação social,e 

descentralização)e se alicerça sobre três grandes pilares :a família,o território e 

a responsabilização ,além de ser respaldado pelo trabalho em equipe .Para a 

ESF a família deve ser entendida de forma integral e em seu espaço social 

,abordando seu contexto socioeconômico e cultural ,considerando que é nela 

que ocorrem interações e conflitos que influenciam diretamente na saúde das 

pessoas. 

Durante a vista domiciliar todas as situações de risco deve ser abordado para 

encaminhamentos posteriores, a equipe deverá discutir todos os aspectos 



17 
 

relativos á visita e suas observações e registros. Deve ser considerado o 

relacionamento estabelecido com a família e as necessidades identificadas ou 

relatadas pelo usuário ou por seus familiares, observações identificadas por 

cada profissional no momento da visita, com vista á elaboração de um plano de 

abordagem e acompanhamento especifico para cada família. 

 

Caso de uma visita domiciliar: 

Paciente masculino Roberto Ferreira da Silva de 55 anos de idade de 

naturalidade uruguaia, que mora no Rio Grande do Sul há 20 anos, raça preta, 

com nível escolar analfabeto, sem religião que trabalha na construção. 

Paciente tabagista, bebedor social e sedentário. Mora com esposa e filho de 33 

anos drogadicto com renda familiar regular, em casa de madeira com dos 

quartos, banho e cozinha. Com hábitos alimentares poucos saudáveis com 

dieta rica em carboidratos e gorduras. O paciente alega que o nível de estres e 

ansiedade  é muito grande devido a sua preocupação por seu filho químico 

dependente. 

 

Dia da visita domiciliar: 

Chegamos em casa do paciente e ele estava sentado em uma cadeira: 

Sinais vitais: 

PA :150/90 mmhg 

FR: 19´ 

FC: 89´ 

TEMPERATURA: 36,5 GRAUS CENTÍGRADOS. 

Exame físico por aparelho normal exceto PA : 150/100 mmhg e Neurológico 

paciente com insônia.   
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Definição de metas: 

 Fazer consultas programadas. 

 Visitas domiciliares com maior freqüência. 

 Estimular pratica de exercícios físicos para evitar sedentarismo e 

obesidade. 

 Encaminhar para Psicologista. 

 Encaminhar para Nutricionista. 

 Encaminhar o caso para assistência social. 

 Participar no grupo de Hiperdia. 

 Manter uma dieta saudável. 

 Iniciar tratamento medicamentoso para Hipertensão arterial e 

ansiedade.  

 Diminuir o fumo e álcool. 

 

Identificação:  

 Paciente ansioso, obeso sem tratamento medicamentoso. 

 Consulta com a Nutricionista. 

 Consulta com Psicologista. 

 Avaliação  com Assistência Social.  

Observa-se na casa condições de moradia regulares, com renda familiar 

regular, estrutura construtiva da vivenda pouco confortável. 

Observações depois de acompanhamento continuado passado um tempo: 

Paciente que está fazendo uso regular das medicações com dieta 

saudável, mudanças do estilo de vida e perda do peso corporal. Com 

resultados satisfatórios das cifras de pressão arterial.   

 Foi entregue a caixa com os medicamentos em uso. 

 Foi orientado continuar com tratamento indicado. 

 Fazer controle periódico no posto da pressão arterial.  

 Continuar acompanhamento com Nutricionista e Psicologista.  
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REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas por um 

conjunto de doenças que não tem envolvimento de agentes infecciosos em sua 

ocorrência, multiplicidade de fatores de riscos comuns, histórica natural 

prolongada, grandes período de latência, longo curso assintomático com 

períodos de remissão e exacerbação, podendo levar ao desenvolvimento de 

incapacidades. As DCNT recebem também a denominação de doenças não 

infecciosas (Brasil, 2008). As doenças demandam cuidados contínuos, 

complexos para algumas pessoas que necessitam de atenção em saúde 

especializada, como apoio ao tratamento e aos cuidados exigidos pela doença, 

ações de educação em saúde, apoio social e emocional a fim de proporcionar 

melhora na qualidade de vida.(Edwards;Gabbay,2007). As DCNT tornaram-se 

um dos principais problemas de Saúde Pública no Brasil , são cerca Del 72% 

das causas de morte ,atingem as camadas mais pobres e mais vulneráveis da 

população e trazem onerosos gastos ao Sistema Único de 

Saúde(SUS).Brasil2011.  

Este trabalho se justifica por la alta prevalência que tem as doenças crônicas 

não transmissíveis na minha unidade de saúde da família  de aí a importância 

de fazer um acompanhamento adequado aos pacientes portadores destas 

doenças, principalmente aqueles que tem Hipertensão Arterial. Como ações 

prioritárias na Atenção Básica para a prevenção e o controle da Hipertensão 

estão as ações educativas para controle das condições de risco (obesidade, 
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sedentarismo e tabagismo)e prevenção das complicações,diagnostico de 

casos,cadastramentos de portadores,busca ativa de casos,tratamentos dos 

doentes e diagnostico precoce das complicações.  

 A realização deste trabalho os permitiu conhecer a nossa realidade, avaliando 

o escasso conhecimento que tem a população  sobre a doença de Hipertensão 

Arterial e sua repercussão sobre a saúde se não é controlada  adequadamente. 

E importante também manter uma ótima preparação dos profissionais da saúde 

para que estejam sempre capacitados para lograr um acompanhamento de 

qualidade aos pacientes portadores da doença. 

Para mim os aspectos abordados no EIXO I e EIXO II foram de muita utilidade 

em meu desempenho profissional para lograr uma abordagem dos indivíduos e 

das famílias de melhor qualidade.  Minha trajetória e desempenho no curso foi 

boa, mantive uma participação ativa nas tarefas indicadas e interatue  com 

meus colegas e tutores, obrigada a eles por sua dedicação e preocupação em 

toda a etapa do curso. Foi o reto vencido já que o curso constituiu minha 

primeira experiência de educação a distancia. 

A ferramenta do Portafólio resultou de muita utilidade já que os permitiu 

organizar melhor nosso projeto e TCC.    
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RESUMO 

 

Será realizada uma intervenção educativa na Unidade de Saúde Familiar (USF) 

Neópolis, do município Gravataí, Rio Grande do Sul, para aumentar o 

conhecimento dos pacientes idosos com hipertensão arterial. O universo será 

composto por 290 pacientes idosos com hipertensão arterial (temos 453 

pacientes idosos), a amostra será composta por 50 pacientes (n=50) 

aplicaremos uma pesquisa para identificar suas necessidades de 

aprendizagem sobre a doença. Depois de receber um programa educacional, 

os pacientes responderam a uma segunda pesquisa para confirmar a eficácia 

da atividade educacional, depois de 60 dias da pesquisa inicial avaliaremos o 

nível de conhecimento. Esperamos que um 100% dos pacientes hipertensos 

aumentem o conhecimento sobre esta doença, o que permitira que tivessem 

uma melhora na qualidade de vida, assim com evidencia da diminuição das 

cifras tensionais e suas complicações. Estes resultados serão expressos em 

tabelas para sua discussão e análises estadísticas demonstrando a eficácia da 

intervenção educativa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

hipertensos estudados. 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial; Prevenção Primária; Idosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Gravataí é um município brasileiro do estado Rio Grande do Sul 

pertencente á microrregião de Porto Alegre e mesorregião Metropolitana de 

Porto Alegre, localizando-se a norte da Capital do estado, distando desta cerca 

de 23 km. Ocupa uma área de 463 758 km², sendo 121,37 km² em perímetro 

urbano. Com uma população de 255762 habitantes. Possui 71 

estabelecimentos de saúde entre hospitais, prontos socorros, postos de saúde 

e serviços odontológicos, sendo 37 deles privados e 34 públicos, com 2539 

profissionais de saúde. 

       

           A unidade de Saúde Familiar (USF) Neópolis, localizada no município de 

Gravataí, Rio Grande Do Sul, tem uma população total de 5070 habitantes a 

maioria da população atendida é pacientes idosos, com alta prevalência de 

doenças crônicas como Hipertensão Arterial, Diabetes e Obesidade. Possui um 

alto índice de hipertensos idosos, um total de 290, predominando o sexo 

feminino, com níveis escolares baixos, considerando a falta de conhecimento 

neste grupo de pacientes sobre a doença e complicações foi nossa decisão de 

fazer nosso projeto em acordo com nossa equipe de saúde já que as doenças 

cardiovasculares e cerebrais são as principais causas de mortes no Brasil e a 

hipertensão arterial é o fator principal para desencadear as mesmas, por isso 

decidimos desenvolver o projeto de intervenção com a Hipertensão Arterial. 

        

            Durante nosso trabalho diário com este importante grupo populacional, 

percebemos o escasso conhecimento que eles têm, sobre a Hipertensão 

Arterial e questões básicas como, por exemplo, boa alimentação, higiene 

adequada, e prática de exercícios físicos e uso inadequado do tratamento 

médico entre outros fatores, para manter sua pressão controlada, aspetos que 

tem nos motivados para realizar um estudo de intervenção com o objetivo de 

aumentar o nível de conhecimento sobre esta doença e assim obter melhor 

qualidade de vida entre os idosos. 
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A hipertensão arterial é a doença cardiovascular mais comum que afeta 

aproximadamente 20% da população adulta em muitos países. Ela está ligada 

à doença Coronária, Acidente Vascular Cerebral, Disfunção Renal e 

Insuficiência Cardíaca Congestiva, e é um dos fatores de risco mais 

importantes para a mortalidade cardiovascular, responsável por 20-50% de 

todas as mortes. Um maior conhecimento dos efeitos da Hipertensão sobre a 

saúde pública e a economia, está causando mais atenção a ser pago 

necessidade de desenvolver e implementar programas de monitoramento de 

longo prazo, com foco na prevenção primária, detecção precoce e tratamento 

adequado da Hipertensão.(Sociedade Brasileira de Cardiologia. VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras Cardiol. 2010;95(1 supl. 1):1-51) 

Este projeto propõe elevar o nível de conhecimento para favorecer o 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e habilidades, que por sua vez 

permite tomar decisões adequadas para o controle da hipertensão arterial e 

melhorar a qualidade de vida para esse grupo de pacientes, evitando 

complicações e a morte.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

    2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Geral 

Elevar o nível de conhecimento sobre hipertensão arterial em idosos na 

USF Neópolis, Gravataí, Rio Grande Do Sul.  

 

 

 

 

2.2 Específicos 

 Fornecer informação geral sobre definição, tratamento, sintomas e 

fatores de risco associados com a Hipertensão Arterial. 

 Explicar a importância do tratamento. 

 Promover a importância da dieta e exercício físico. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

As doenças crônicas não transmissíveis constituem o principal obstáculo 

para o prolongamento da vida, uma delas é a Hipertensão Arterial, considerada 

uma das doenças mais comum nas comunidades, e definida como uma doença 

quase generalizada (Brasil. Ministério de Saúde. 2002). No mundo é conhecida 

como o mais importante fator de risco responsável por uma alta incidência de 

Doenças Vasculares Cerebrais e Coronarianas (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. 2010) 

Esta doença é a primeira causa que ocasiona dois processos de 

evolução clínica muito grave: Doença Cardíaca Isquêmica e Insuficiência 

Cardíaca Congestiva, sem esquecer outras complicações graves, tais como 

Aterosclerose de grandes artérias, entre outras (Heimann JC. 1999) Em todo o 

mundo estima-se que 691 milhões de pessoas sofrem de hipertensão arterial 

(Gasperim D, Fensterseifer, LM. 2006)  muitos deles são idosos na maioria dos 

países, a freqüência de Hipertensão Arterial aumenta com a idade(Sociedade 

Brasileira de Cardiologia.2007,2010.) Por isso temos que obter o controle para 

favorecer o aumento da expectativa de vida. 

O envelhecimento da população é um dos fenômenos demográficos 

mais importantes do final do século passado. O mundo enfrenta, neste século, 

uma situação única, a cada dia, mais pessoas envelhecem, quebrando o limite 

cronológico de 60 anos. Espera-se que o planeta quadruplique sua população 

de idosos nos próximos 50 anos. Desde 600 milhões que existem atualmente 

até 2.000 milhões, o que representa um em cada 10 pessoas estarão com mais 

de 60 anos. Considera- se idosos os pacientes a partir dos 60 anos (Sociedade 

Brasileira de Cardiologia.2007). 

A América começa a sentir os danos do envelhecimento da sua 

população, as maiorias dos longevos moram em situações de saúde precárias, 

por isso há uma necessidade no continente de fortalecer programas sociais, 

procurando novas soluções para melhorar a qualidade de vida deste grupo da 

população (Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2007 2010). 

Em Cuba, estima-se que dois milhões de pacientes são hipertensos, de 

acordo com estudos epidemiológicos a prevalência situa-se entre 25,6% e 

38,2% de pessoas de 15 anos acima e é conhecida por aumentar com a idade.  
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A Hipertensão Arterial é definida como uma pressão arterial sistólica de 

140 mmHg ou superior, ou uma pressão arterial diastólica de 90 mmHg ou 

mais(Ferreira SRG.2009). Dado o seu impacto em todo o mundo estão vários 

estudos em busca de um melhor diagnóstico e tratamento (Passos VM,Assiste 

TD, Barreto SM.2006). 

Devido a isto oferece uma especial atenção à presença de fatores de 

risco, associados com a causa, o desenvolvimento e a progressão da doença, 

alguns fatores não são modificáveis, como a idade, sexo, raça e fatores 

genéticos (Ferreira, Sandra R. G. 2009).  Tem sido demonstrada nas literaturas 

a associação da obesidade com a hipertensão arterial; encontrados 76% dos 

homens e 64,5% das mulheres hipertensos são obesos (Lessa. 2010). 

A adequada percepção do risco requer executar uma estratégia de 

educação e promoção de medidas com o objetivo de diminuir a pressão arterial 

média, da população e obter impactos sobre os fatores de risco associados à 

Hipertensão Arterial; principalmente sobre a falta da pratica de exercício físico, 

o controle de níveis inadequados de lipídios no sangue, na alta ingestão de sal, 

tabagismo, alcoolismo e obesidade (Malta DC, Moura Souza FM, Rocha FM, 

Fernandes FM.2009). 

A educação do paciente hipertenso é o elemento fundamental para o 

controle adequado da Hipertensão Arterial, pois permite que o paciente 

entenda melhor sua doença e as conseqüências da mesma, facilitando a 

adesão adequada ao tratamento e uma longa sobrevivência com melhor 

qualidade de vida (Gonzalez – Juaratey, Mazon, Sonia, Barrios e Bertomeu 

Rodriguez. 2013).Neste sentido, é necessário projetar e integrar as ações em 

todos os territórios no nível local, com o objetivo de estender as medidas de 

promoção da saúde. Isso deve ser realizado com suporte clínico preventivo 

para alcançar metas apropriadas na prevenção primária. Para a equipe de 

cuidados de saúde ser eficiente na luta contra a Hipertensão Arterial, tem que 

envolver toda a comunidade, pois desta forma obtém-se o maior impacto nesse 

sentido (Kaplam. 2013. Tejado, Herrera e Moreno. 2010). 

 

 Nas últimas décadas, as pesquisas sobre doenças crônicas dispararam, 

assim, a alta incidência e prevalência dessas doenças, como a sua natureza 

permanente, que requer várias mudanças de hábitos e estilos de vida que os 
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indivíduos têm de enfrentar, o que envolvendo ajustes psicológicos para o 

mesmo grande impacto em sua qualidade de vida (Vinacia, Tobon, Moreno e 

Cadeia Anaya . 2010). 

 

  4. METODOLOGIA 

Realizar-se-á um trabalho de intervenção educativa na USF Neópolis, Gravataí, 

Rio Grande do Sul, para aumentar o conhecimento dos pacientes idosos com 

hipertensão arterial. O universo será composto por 290 pacientes idosos com 

hipertensão arterial (temos 453 pacientes idosos), a amostra será composta 

por 50 pacientes (n=50) aplicaremos uma pesquisa para identificar suas 

necessidades de aprendizagem sobre a doença. Depois de receber um 

programa educacional, os pacientes responderam a uma segunda pesquisa 

para confirmar a eficácia da atividade educacional, depois de 60 dias da 

pesquisa inicial avaliaremos o nível de conhecimento. 

Para desenvolver este trabalho será necessária a participação da equipe de 

saúde com a família. Será realizado um diagnostico dos conhecimentos das 

pessoas idosas, e avaliado novamente após concluir as ações educativas, 

esperando como resultados melhorar o conhecimento deste grupo de pessoas 

e assim a melhoria em sua qualidade de vida. 

 

  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

- Pacientes hipertensos idosos, por apresentar cifras de pressão arterial de 

140/90mmhg ou mais. 

- Que aceitaram participar na pesquisa previa explicação dos objetivos. 

CRITERIOS DE EXCLUSÃO: 

- Idosos discapacitados que não poderão participar pelo desenho do estudo. 

- Idosos que negarem a participar na pesquisa. 
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 ANÁLISE ESTRATÉGICA: 

O estudo será dividido em quatro momentos:  

Primeiro momento:  

Será feita uma lista com os nomes, sobrenomes e endereços de todos os 

pacientes e durante uma visita domiciliar, serão explicada as características do 

estudo. Aos que aceitarem participar faremos uma pesquisa inicial que 

permitirá obter dados gerais de cada paciente e o nível de conhecimento sobre 

a Hipertensão Arterial. 

Segundo momento: 

Uma vez  analisados os resultados traçaremos a estratégia educacional de um 

programa desenvolvido com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento 

sobre hipertensão arterial em idosos. A intervenção será realizada uma vez por 

semana das 16 até as 17 horas. Para facilitar a execução do programa 

educacional dividiremos o grupo em dois subgrupos de 25 pessoas cada um 

usará as seguintes técnicas de ensino: assembléias, palestras, discussão 

grupal, demonstração etc. Desta forma avaliaremos os resultados positivo–

negativo e interessante (PNI). 

Terceiro momento: 

Dois meses depois da intervenção será novamente aplicado questionário 

inicial, desta vez não serão incluídos os dados gerais, para avaliar só o 

conhecimento adquirido através da intervenção. 

O nível de conhecimento será avaliado pelo questionário. Os pacientes 

deverão marcar um X só na opção que considerarem corretas em cada 

questão. Os valores das questões serão avaliados pelo número de respostas 

certas. O resultado da pesquisa será avaliado da seguinte forma: 

-Menor de 33 % de respostas certas: avaliação será considerada ruim. 

-Entre 33 % e 66 % de respostas certas: avaliação será considerada regular.  
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-Maior de 66 % de respostas certas: avaliação será considerada boa. 

Os dados seriam baseados em um computador, onde seriam calculadas as 

porcentagens das diferentes variáveis e seriam representadas em tabelas 

estadísticas para  análises e discussão dos resultados. 

 

Quarto momento: 

Fazer analise dos resultados obtidos e redação do informe, logo divulgação do 

trabalho. 

 

 

5. CRONOGRAMA. 

 

 

 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 

Primeiro 

momento 

   X x     

Segundo 

momento 

  X X   

Terceiro 

momento 

    x  

Quarto 

momento 

     X 
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6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Items de Custo Quantidade Valor 

unitario 

em reais 

Valor 

Total em 

reais 

Material de consume    

Resma de Papel A4 02 15 30 

Caixa de Canetta(24 UNIDADE) 02 20 40 

Canetta esferografica 3 3 9 

Cartucho HP 60 preto 01 24 24 

Cartucho HP 60 cor 01 24 24 

Total   127 

Material Permanente    

Computador Notebook 01 1200 1600 

Pizarro cristalografica 01 14 14 

Datacho 01 745 745 

Apagador 01 6 6 

Total   2345 

Serviços de terceiros/Pessoas 

jurídicas 

   

Cartilhas 310 0,50 155 

Fichas de avaliação 620 0,10 62 

Combustivel(gasoline comum)  50 2,80 140 

Total   357 

Total Gral   2439 
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Como principais recursos necessários para a realização do projeto serão a 

participação de toda a equipe de saúde. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

Este projeto propõe elevar o nível de conhecimento sobre questões de 

educação e saúde, instrumentos vitais para o cuidado e responsabilidade 

individual, contribuindo a lograr mudanças no desenvolvimento de hábitos de 

vida saudáveis e habilidades, que por sua vez permite tomar decisões 

adequadas para o controle da hipertensão arterial e melhorar a qualidade de 

vida para esse grupo de pacientes, evitando complicações e a morte. Fornecer 

informação geral sobre definição, tratamento, sintomas e fatores de risco 

associados com a hipertensão arterial, importância do tratamento, dieta e 

exercício físico. 
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