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RESUMO 

 

Por ser uma doença crônica, com elevada prevalência a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) acaba 
necessitando de um tratamento ininterrupto e mudanças no estilo de vida, que dificilmente são 
adotadas, tornando ainda mais complexo seu controle. Quando o hipertenso apresenta complicações 
graves é necessário o apoio de uma equipe capacitada com multiprofissionais para atender seus 
anseios e duvidas sobre a doença e como conviver com ela de forma saudável, como cuidados 
médicos, nutricionais, psicológicos, e orientação quanto á prática de exercício físico, antes mesmo de 
manifestar complicações como diabetes, obesidade, dislipidemias entre outras doenças integradas. A 
intervenção se faz necessária quando vários dos pacientes que apresenta HAS possui também outra 
doença que decorreu da Hipertensão Arterial, com o objetivo de conscientizar os pacientes a respeito 
de como se portar perante a doença, esta sendo propostas ações que os auxiliem a lidar com a 
doença, como a pratica de caminhadas, divulgações de informações sobre essa enfermidade, 
educação nutricional com cultivo de uma horta comunitária. Espera-se encontrar um aumento sobre 
os fatores de risco da HAS e que cada paciente compreenda como viver com essa patologia de forma 
saudável, sem apresentar mais complicações para assim ter uma melhor qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

Because it is a chronic disease, with a high prevalence Systemic Hypertension (SAH) requires an 
uninterrupted treatment and lifestyle changes, which are difficult to adopt, making its control even 
more complex. When the hypertensive patient presents severe complications, the support of a 
multiprofessional team is necessary to attend to their anxieties and doubts about the disease and how 
to live with it in a healthy way, such as medical, nutritional, psychological care, and orientation 
regarding physical exercise , before even manifesting complications such as diabetes, obesity, 
dyslipidemias among other integrated diseases. The intervention is necessary when several of the 
patients who have SAH also have another disease that arose from the Arterial Hypertension, in order 
to make patients aware of how to behave before the disease, being proposed actions that help them 
deal with disease, such as walking practices, dissemination of information about this disease, 
nutritional education with cultivation of a community garden. It is hoped to find an increase in the risk 
factors of SAH and that each patient understand how to live with this pathology in a healthy way, 
without presenting more complications in order to have a better quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Análise de situações problemas do seu território 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, com elevada prevalência, que 

possui um elevado custo econômico-social, principalmente por suas complicações e que apresenta 

um grande impacto na morbimortalidade mundial e brasileira (CORREA et al., 2015). A prevalência 

mundial estimada dessa patologia é de 1bilhão de indivíduos, sendo que 7,1 milhões de óbitos são 

atribuídos à hipertensão por ano (CHOBANIAN et al., 2013). No Brasil, utilizando o critério de 

diagnóstico de hipertensão arterial (pressão≥ 140/90 mmHg), a prevalência varia entre 22% e 44% 

em adultos, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2017). Dessa forma torna-se um 

importante problema de saúde pública.  

Trata-se de uma doença multifatorial assintomática, que necessita de um tratamento contínuo e 

mudanças no estilo de vida que, na maioria das vezes, não são adotadas, tornando ainda mais difícil 

seu controle (FAJARDO, 2012). Calcula-se que 40% dos acidentes vasculares encefálicos e 25% dos 

infartos em pacientes hipertensos poderiam ser prevenidos com terapia anti-hipertensiva adequada, 

mas uma grande parte da população hipertensa não sabe que possui essa enfermidade e muitos dos 

que sabem não estão sendo tratados de forma adequada (TOSCANO, 2014).  

Muitos fatores podem levar o paciente a não aderir ao tratamento como: as condições de vida do 

indivíduo, a relação médico-paciente e a equipe de saúde ou sistema de saúde. Para que o paciente 

tenha aderência ao tratamento, é preciso que ele tenha um vínculo e confie na equipe de saúde que 

deve estar preparada para atender ás suas necessidades (FAJARDO, 2012).  

Por mais que a prescrição de medicamento no intuito de controlar a hipertensão seja complexa, 

sejam administrados vários medicamentos e que algumas vezes exista a adesão ao tratamento, o 

controle da pressão arterial e das co-morbidades associadas nem sempre é alcançado. O paciente 

hipertenso principalmente aquele que apresenta complicações graves necessita de um apoio 

multiprofissional, recebendo cuidados médicos, nutricionais, psicológicos, e ainda orientação quanto á 

prática de atividade física, antes mesmo de manifestar complicações como diabetes, obesidade, e 

dislipidemias para evitar as conseqüências do aparecimento de comorbidades (LOPES; BARRETO-

FILHO; RICCIO, 2013).  

Identificar precocemente os indivíduos com risco aumentado de desenvolver hipertensão ainda 

na infância e adolescência e se tratar esses indivíduos de forma contínua, torna muito mais fácil o 

tratamento do adulto hipertenso. A prevenção do aumento dos níveis de pressão arterial constitui a 

forma mais eficiente de enfrentar a hipertensão, seus custos médicos e econômico-sociais e de suas 

complicações associadas (PAIXÃO; FERNANDES, 2009). Os hábitos alimentares adequados são 

muito importantes para a prevenção da hipertensão arterial, mas, a partir do momento em que ela já 

está instalada, têm uma importância fundamental na prevenção das complicações crônicas (SHILS et 

al., 2013).  

A população brasileira passa por uma modificação dos hábitos de vida e alimentares, levando a 

uma exposição cada vez mais intensa a riscos cardiovasculares (JARDIM et al., 2014). A relevância 
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da hipertensão arterial como importante fator de risco para as doenças cardiovasculares, sua alta 

prevalência mundial e nacional, além das complicações e comorbidades a ela associadas, tornam de 

suma importância o conhecimento da sua ocorrência a nível nacional e principalmente regional para 

que se possa intervir com o melhor tratamento do paciente hipertenso. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Ampliar o conhecimento para o controle da Hipertensão Arterial de pacientes do grupo do 

Hiperdia em um Posto de Saúde da Família de Campinas do Piauí. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer ações e parcerias intersetoriais e interdisciplinares visando a melhoria da 

qualidade de vida do paciente hipertenso. 

 Promover educação em saúde sobre a Hipertensão Arterial e seus fatores de risco. 

 Realizar ações para melhoria da condição física do paciente hipertenso. 

 Aprimorar o consumo alimentar dos pacientes hipertensos. 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceito e prevalência da Hipertensão arterial 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a hipertensão arterial sistêmica 

caracteriza-se por uma enfermidade multifatorial onde há a elevação e sustentação dos níveis de 

pressão arterial. Geralmente, está associada a alterações estruturais e funcionais nos órgãos-alvo 

como coração, rins, encéfalo e vasos sanguíneos e, alterações metabólicas que elevam o risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais (CASTRO; MONCAU; MARCOPITO, 2007). Trata-se de 

uma doença frequentemente silenciosa, caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos para 

valores iguais ou superiores a 140mmHg de pressão sistólica e/ou 90mmHg de pressão diastólica, 

obtidas em dias diferentes e pelo menos em duas aferições feitas em ambiente tranquilo (SILVA; 

SOUZA, 2004). 

É um problema de saúde pública por sua magnitude, risco, dificuldade em ser controlada, 

elevado custo médico-social e além de tudo, sua participação nas complicações graves (GASPERIN; 

FENSTERSEIFER, 2006). Seus elevados custos médicos e socioeconômicos são decorrentes 

principalmente das complicações como doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades (SBC, 2006). 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem baixas taxas de controle e elevada prevalência 

sendo uma média de 32,5%, aumentando para mais de 50% em pessoas com idade de 60 a 69 anos 

e 75% para maiores de 70 anos (SBC, 2010). 

 

3.2 Fisiopatologia da Hipertensão Arterial  

A regulação da Pressão Arterial é uma das funções mais complexas do organismo e sua 

manutenção vai depender de ações integradas dos sistemas cardiovascular, endócrino, renal e neural 

(CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001). O estabelecimento dos níveis pressóricos depende de 

variações do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. 

 Diversos mecanismos estão envolvidos no controle da pressão arterial a cada momento 

mantendo o calibre e a reatividade vascular, regulando o fluido dentro e fora dos vasos sanguíneos, e 

o débito cardíaco. As mudanças ocorridas na pressão arterial são decorrentes de disfunções nos 

mecanismos que a controlam e a mantêm nos níveis de normalidade (IRIGOYEN; COSOLIM-

COLOMBO; KRIEGER, 2001). 

O rim é o órgão responsável pela regulação crônica da hipertensão, desempenhando um 

papel central na fisiopatogenia de quase todos os tipos de hipertensão arterial. Ele auxilia no controle 

dos níveis de pressão arterial devido a sua capacidade de excretar cloreto de sódio. Como os 

indivíduos apresentam capacidades diferentes em excretar cloreto de sódio, os indivíduos que 

apresentam uma maior retenção de líquido, só excretam a quantidade de sobrecarga com o aumento 

da pressão de filtração, que aumenta a pressão arterial.  

A repetição desse processo causa uma sobrecarga circulatória que faz com que ocorra 

vasoconstrição em vários lugares, o que garante a perfusão sanguínea normal. Com o estresse 

vascular causado por esse mecanismo, ocorre a hipertrofia da musculatura lisa como forma de 

controlar o fluxo tecidual elevado devido ao aumento dos níveis pressóricos (FUCHS et al., 2005). 

 

3.3 Principais Fatores de Risco 

Os fatores envolvidos na etiologia da hipertensão arterial sistêmica são congênitos, genéticos 

e ambientais, como obesidade, elevado consumo de álcool, fumo e estresse (LESSA et al., 2006). 

Participam também o sedentarismo, o envelhecimento, raça, peso e fatores dietéticos (MOLINA et al., 

2003). Segundo Nascente et al. ( 2009), há uma associação positiva entre hipertensão arterial e 

idade, escolaridade, tabagismo, etilismo, índice de massa corporal  e circunferência da cintura. 

O sedentarismo é um dos fatores de risco mais importantes na etiologia da hipertensão 

arterial, visto que a taxa de eventos cardiovasculares e a taxa de morte em indivíduos com baixo 

condicionamento físico é maior (MONTEIRO; SOBRAL FILHO, 2004). O exercício físico é eficiente na 

redução da pressão arterial mesmo que a intensidade, a quantidade e o tipo ainda sejam 

controversos, não há dúvidas relativas aos benefícios trazidos pelo exercício físico no controle da 

pressão arterial e respostas metabólicas de pessoas hipertensas (MONTEIRO et al., 2007). 

Nascente et al. (2009) encontraram correlação positiva entre hipertensão e tabagismo, onde a 

prevalência de hipertensão foi maior em ex-tabagistas e tabagistas do que nos indivíduos não 

tabagistas. De acordo com Barbosa, Scala e Ferreira (2009), a prevalência de hipertensão em 
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fumantes é 1,5 vezes maior que em indivíduos não-fumantes. O fumo eleva a pressão arterial, a 

freqüência cardíaca e a resistência vascular periférica pela ação da nicotina que promove a liberação 

de catecolaminas reduzindo o oxigênio dos glóbulos vermelhos devido à presença do monóxido de 

carbono resultante da queima do fumo e do papel (PIATI; FELICETTI; LOPES, 2009). 

Castoldi et al., (2010) apontam que dentre os fatores de risco para hipertensão arterial mais 

comuns estão o consumo excessivo de sal, obesidade, estresse e etilismo. A obesidade causa 

disfunção endotelial por meio de um aumento da vasoconstrição e redução da vasodilatação 

auxiliando no surgimento de hipertensão arterial e doenças cardiovasculares (RAMOS-DIAS; 

QUILICI; SENGER, 2004). O estresse mental leva à maior ativação do sistema nervoso simpático, 

elevando os níveis de pressão arterial, reduzindo a perfusão miocárdica, aumentando o consumo de 

oxigênio pelo miocárdio, e a instabilidade elétrica cardíaca (NOBREGA; CASTRO; SOUSA, 2007). 

Em um estudo realizado por Souza et al. (2007), foi demonstrado que há uma relação direta entre 

etilismo e hipertensão arterial, onde havia maior prevalência em indivíduos que faziam uso de 

bebidas alcoólicas. 

As modificações dos hábitos alimentares e a prática de atividade física constituem 

modificações do estilo de vida que podem melhorar significativamente os fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares (RIQUE; SOARES; MEIRELLES, 2002). As dietas industrializadas são 

ricas em sódio, gorduras e carboidratos, sendo fatores de risco não só para hipertensão arterial como 

também para dislipidemias, obesidade e diabetes (SILVA; SOUZA, 2004). O consumo excessivo de 

sal eleva o risco de hipertrofia ventricular esquerda, além de favorecer o desenvolvimento e a 

elevação da intensidade da hipertensão arterial (CASTRO; ROLIM; MAURICIO, 2005). 

A adoção de um estilo de vida saudável baseado em uma dieta adequada, com diminuição da 

ingestão de sal e aumento do consumo de vegetais e frutas, prática de exercício físico, sem consumo 

de álcool e tabagismo, são medias essenciais para o controle da hipertensão arterial e suas 

complicações (SBC, 2006). 

 

3.4 Alimentação e Hipertensão Arterial 

Um dos principais fatores que determina os níveis de pressão arterial do indivíduo é a dieta 

(SILVA et al.,2009). Nas últimas décadas vem sendo enfatizada a importância da dieta e de outros 

fatores no controle da hipertensão arterial sistêmica (OLMOS; BENSEÑOR, 2001). O impacto das 

modificações dos hábitos alimentares na redução do risco cardiovascular tem sido avaliado em 

diversos estudos e, como resultados, observa-se que a diminuição do peso corporal, melhora da 

tolerância à glicose, a redução da pressão arterial e a melhora do perfil lipídico do plasma (ALVAREZ; 

ZANELA, 2009, LIMA MT; BUCHER JSNF; LIMA JWO, 2004). 

Muitos componentes da dieta podem ter efeitos adversos no organismo, aumentando o risco 

de doenças cardiovasculares quando consumidos com freqüência e em quantidades inadequadas. 

Os alimentos que contêm colesterol, ácidos graxos saturados, gorduras trans e sódio são os que 

oferecem mais riscos. Por outro lado, existem elementos dietéticos associados á diminuição do risco 

dessas doenças, como os ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados encontrados em óleos 

vegetais e nos peixes (WHO, 2003). Dietas com quantidades apreciáveis de cálcio, magnésio e 
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potássio, como laticínios com baixo teor de gorduras, frutas e verduras, possuem um efeito favorável 

à redução da pressão arterial e acidente vascular cerebral (SBC, 2006). 

 Uma dieta pobre em frutas e hortaliças e com maior prevalência de alimentos industrializados, 

rica em gordura e sal está associada a agravos à saúde, principalmente aos níveis pressóricos. 

Geralmente, o maior consumo de frutas e hortaliças e o menor consumo de alimentos industrializados 

está associado a uma dieta mais adequada em sódio e potássio (MOLINA et al., 2003). 

O sal é um dos fatores mais importantes na patogênese da hipertensão arterial, 

principalmente, nos indivíduos com predisposição genética (LOPES; BARRETO-FILHO; RICCIO, 

2003). A sensibilidade dos hipertensos ao sal é potencializada pelo consumo de alimentos pobres em 

potássio e cálcio, sendo muito importante o consumo adequado desses minerais por indivíduos 

hipertensos (GALVÃO; KOHLMANN, 2002). 

 A suplementação de potássio tem grande importância na redução da pressão arterial e sua 

ingestão pode ser aumentada pela escolha de alimentos como feijões, ervilha, banana, melão, 

cenoura, vegetais, frutas secas entre outras. Como forma de suplementação de potássio pode ser 

utilizado cloreto de potássio em substituição ao cloreto de sódio. Em pacientes com risco de 

hiperpotassemia, o uso deve ser cuidadoso (SBH, 2002). 

 

4. PLANO OPERATIVO 

 

4.1 Objeto da Intervenção  

A relevância da hipertensão arterial como importante fator de risco para as doenças 

cardiovasculares, sua alta prevalência mundial e nacional, além das complicações e comorbidades a 

ela associadas, tornam de suma importância o conhecimento da sua ocorrência a nível nacional e 

principalmente regional para que se possa intervir com o melhor tratamento do paciente hipertenso. 
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4.2 Planilha de Intervenção  
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Baixo empenho dos 
profissionais de saúde 
quanto à questão do 
paciente hipertenso 

Estabelecer ações e 
parcerias intersetoriais e 

interdisciplinares visando a 
melhoria da qualidade de 

vida do paciente hipertenso 

Despertar nos profissionais de 
saúde o interesse na realização 

de práticas efetivas com os 
pacientes hipertensos. 

 
Prazo: 06 meses com reuniões 

quinzenais 

Apresentar o projeto às equipes de saúde 
 

Traçar um perfil dos pacientes que estão 
sendo atendidos pelas equipes 

 
Realizar rodas de discussões de caso 

com os profissionais de saúde 

Equipe do NASF 
Equipes das ESFs 

A grande prevalência de 
hipertensos associada à 
falta de conhecimento 
dos fatores de riscos 

associados 

Promover educação em 
saúde sobre a Hipertensão 
Arterial e seus fatores de 

risco 

Aumentar o nível de 
informações para controle da 

doença 
 

Prazo: Semanalmente durante 
06 meses 

Realizar palestras educativas que 
abordem os riscos da Hipertensão 

Arterial. 
 

Distribuir panfletos e tabelas de 
alimentação saudável. 

 
Avaliar o nível de informação dos 

ouvintes das palestras (antes e depois da 
atividade). 

Baixo índice de pessoas 
que fazem atividade 

física 

Realizar ações para melhoria 
da condição física do 
paciente hipertenso 

Melhorar a qualidade de vida do 
paciente hipertenso. 

 
Prazo: Semanalmente durante 

06 meses 

Criar grupos de caminhada e outras 
atividades físicas 

Hábitos alimentares 
inadequados 

Aprimorar o consumo 
alimentar dos pacientes 

hipertensos 

Diminuir práticas inadequadas 
de alimentação 

 
Prazo: 06 meses 

Realizar oficinas de alimentação saudável 
 

Realizar o dia D da alimentação saudável 
com café da manhã nutritivo 

 
Construir uma horta comunitária 
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5. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

A proposta de intervenção para a ESF (Equipe de Saúde da Família) de Campinas do 

Piauí foi elaborada por meio de estimativa rápida, por fornecer resultados claros para o alcance 

de informações. A utilização desse método constitui uma importante ferramenta para propiciar 

o processo de planejamento que tem como principal finalidade o envolvimento da população na 

identificação das suas necessidades básicas. O plano foi elaborado tendo como base o 

diagnóstico situacional dos indicadores de saúde do município de Campinas do Piauí. 

 Uma das estratégias sugeridas no projeto é a discussão de casos pela equipe de 

saúde. Durante a realização dessas reuniões também serão avaliadas as demais atividades do 

projeto, bem como, os indicadores de saúde relativos à esse tipo de paciente, obtidos nos 

Sistemas e-SUS AB (SISAB – Sistema de Informação da Atenção Básica) e SISVAN – Sistema 

de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

A informação é de extrema importância para que os profissionais tenham conhecimento 

sobre como agir e intervir nos casos peculiares que eventualmente possam ocorrer. Além 

disso, a avaliação das ações desenvolvidas permite que sejam mensurados os resultados da 

intervenção (CORDONI-JÚNIOR, 2013). 

Para o sucesso desse plano as equipes do NASF e da ESF, juntamente com a gestão 

da Secretaria Municipal de Saúde devem cooperar com as ações propostas com empenho e 

comprometimento. Espera-se que os pacientes que participarem do plano de ação tenham 

mais consciência de que a qualidade de vida é melhorada com maior controle da Hipertensão 

Arterial. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Mudanças ocorrem de forma gradual, e quando se fala no estilo de vida de cada 

individuo vários fatores pode afetar essas transformações tais como as condições de cada 

paciente, a sua relação com a equipe de saúde, ou a agilidade do sistema de saúde. 

As atividades de caráter educativo, assim como a prática de exercícios físicos, tanto 

quanto a qualidade do estilo de vida e fatores sobre educação nutricional, são intervenções 

necessárias para diminuição da pressão arterial e garantia da prevenção e recuperação da 

saúde, fatores imprescindíveis para a melhoria da vida dos pacientes com HAS. 

O êxito dessa proposta só será obtido se todos colaborarem e agirem coletivamente e 

de forma organizada com o apoio de uma equipe multidisciplinar para intervir de maneira 

adequada em cada situação, executando e avaliando a condição de cada paciente, fazendo 

com que a adesão ao tratamento seja positiva. 

 Com essa intervenção espera-se proporcionar o aumento do nível de conhecimento 

dos pacientes sobre os fatores de risco da HAS de forma que cada paciente compreenda como 
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viver com essa patologia de forma saudável, sem apresentar mais complicações para assim ter 

uma melhor qualidade de vida. 
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