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RESUMO 
O artigo apresenta experiências e reflexões sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) que é 
considerada um grave problema de saúde pública global, devido a sua alta prevalência e baixas taxas 
de controle. É uma doença multifatorial, associa-se a várias complicações como: acidente vascular 
encefálico, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, infarto agudo do 
miocárdio e doença arterial coronariana. Devido às consequências causadas pela doença, e à 
prevalência encontrada na área da UBS, o objetivo desse trabalho foi elaborar um projeto de 
intervenção sobre a HAS, na área de abrangência da “Unidade Básica de Saúde de Vermelhão” no 
município de Corrente, foi iniciado o estudo no período compreendido entre dezembro de 2017 e 
junho de 2018, em 262 hipertensos maiores de 18 anos de idade, cadastrados no Programa 
HIPERDIA. A média de idade foi de 60 anos e a maior prevalência de HAS foi no sexo feminino.  As 
ações do projeto de intervenção serão executadas pela equipe de saúde. Com este trabalho 
esperamos melhorar o conhecimento dos usuários sobre o controle da doença, a qualidade das 
atividades do grupo, a relação dos usuários com a equipe, além de ações educativas necessárias 
para uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes hipertensos participantes do projeto. 
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde. Saúde da família. Doença Crônica. Hipertensão Arterial. 
Educação em Saúde. 
  
 
ABSTRACT 
The article presents experiences and reflections about the Systemic arterial hypertension (SAH) is 
considered a serious global public health problem due to its high prevalence and low control rates. It is 
a multifactorial disease, characterized by greater systolic or equal to 140 mmHg and a diastolic 
pressure greater than or equal to 90mmHg. SAH is associated with several complications such as 
stroke, peripheral arterial disease, heart failure, chronic kidney disease, acute myocardial infarction 
and coronary artery disease. Ue to the consequences caused by the disease, the aim of this study 
was to develop an intervention project on hypertension in the area covered by the "Basic Health Unit 
the Vermelhao", the study wuas atarted in the period from Decembro 2017 to june of 262 hypertensive 
patients over 18 years of age registered in the HIPERDIA Program. The mean age was 50 years and 

the highest prevalence of SAH was in the female sex. The actions of the intervention project will be 
carried out by the health team. With this work, we hope to increase the knowledge of users and the 
team working on controlling the disease, increasing the quality of the group's activities and improve 
the relationship of users with the team, that's why through that intervention project is intended to offer 
an improvement in quality of life of patients participants in study .With this work, we hope to improve 

users' knowledge about disease control, the quality of group activities, the relationship of users with the team, 

and educational actions necessary to improve the quality of life of hypertensive patients participating in the 

project. 

 Key-words: Family Health Care. Family Health.  Chronic Disease. Arterial Hypertension. Health 

Education. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Corrente está localizado no Território de Desenvolvimento Chapada das 

Mangabeiras do Extremo Sul Piauiense, compreendendo uma área de 3045,9 km² e dista 874 km da 

capital do estado, Teresina, apresenta 11.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

51.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1.9% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio), sua 

população, de acordo com a última estimativa do IBGE, indica uma população total de 26.205 

habitantes, tendo como limites ao norte os municípios de Riacho Frio e São Gonçalo do Gurguéia, ao 

sul, Cristalândia do Piauí, Sebastião Barros e o estado da Bahia, a leste Parnaguá, Sebastião Barros 

e Riacho Frio, e a oeste o estado da Bahia. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 

10º26’34” de latitude sul e 45º09’43” de longitude oeste de Greenwich. (IBGE, 2013). 

O crescimento econômico e desenvolvimento social tem relacionamento 

com a pecuária na região conhecida como a tradição pecuária onde 

predomina a raça zebuína nelore, elas constituem o maior polo pecuário do 

Piauí. (WIKIPEDIA, 2015). 

  

Com relação à educação, 54,9% da população acima de 10 anos de idade são 

alfabetizadas. A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética 

do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de 

correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.  

O Programa Saúde da Família é composto por 13 Unidades de Saúde da Família (USF), 

uma Unidade Matriciais de Saúde (UMAS), um Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), 13 

Equipe de Saúde da Família (ESF), seis equipes da área urbana e sete da área rural cobrindo toda a 

população, das quais quatro da área urbana são atendidos pelos médicos cubanos do programa mais 

médicos e dois da área rural. Um Centro Especializado Odontológico (CEO) onde se realizam 

próteses a pacientes de baixa renda, tratamento endodônticos (canal), doenças periodontais muitos 

frequentes em idosos e cirurgias complexas. (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE – CORRENTE - 2017). 

Neste município o sistema de saúde está organizado por níveis de atenção, os quais 

constituem redes divididas em três níveis, sendo o nível primário ou rede de Atenção Básica à Saúde, 

que constitui a porta de entrada dos pacientes ao sistema de saúde, nela encontram-se as Unidades 

Básicas de Saúde. Além disso, existem as unidades matriciais, que oferecem serviço de clínico geral, 

pediatria e ginecologista. O nível secundário ou rede de Atenção Secundária é preparado para 

avaliação de pacientes de risco, e o nível terciário ou Rede de Atenção Terciária, que é constituído 

pela atenção hospitalar contando com o Hospital Regional de Corrente para atendimentos das 

urgências. (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRENTE, 2017). 

A Unidade de Saúde Vermelhão em que trabalho pertence ao município de Corrente e usa o 

modelo de ESF, é composta por uma equipe multiprofissional que tem as condições médicas e 

sanitárias necessárias para o atendimento. 
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Nossa equipe trabalha de acordo com os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), 

visando a pratica da promoção, prevenção, o tratamento e a recuperação dos agravos em Saúde 

(BRASIL. Lei 8080, 1990). Os serviços de saúde acontecem de segunda a quinta feira, com 

atendimento médico. Conseguimos trabalhar com um calendário de agendamento. As principais 

doenças nesta comunidade são a HAS, DM, doenças reumáticas, além da gripe, pneumonia, afeções 

digestivas e parasitismo. O fornecimento de medicações para a UBS é reduzido, temos atraso no 

fornecimento, dificultando o tratamento dos pacientes, considerando-se que muitos deles têm baixo 

poder aquisitivo e não podem comprar os medicamentos na farmácia da rede particular. Muitos 

pacientes não podem pagar para realizar os exames, mas os gestores municipais têm contrato com 

entidades prestadoras de serviços privados que existem no município, para garantir que as pessoas 

mais necessitadas possam realizar seus exames, porém existe muita demora no acesso a estes 

exames e laudos, o que dificulta que recebam atenção médica com qualidade. 

A área de abrangência da ESF Vermelhão atende um total de 788 famílias e uma população 

total de 3.500 habitantes (1543 masculinos e 1957 femininos). Segundo a faixa etária, ocorre um 

predomínio da população de 20 a 39 anos seguido da população idosa, e em relação ao gênero 

existe um predomínio de mulheres (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição da população segundo faixa etária e sexo da área de 

abrangência ESF Vermelhão em 2017 
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                                     Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica, 2017. 

 

Os principais problemas de saúde relacionados às crianças são devido à falta de higiene 

pessoal e doméstica, e a má alimentação, como pode ser visto na tabela acima, 32 crianças menores 

de um ano de idade são cadastradas e acompanhadas no posto de saúde, além disso, 18 mulheres 

gravidas, 262 hipertensos, deles 122 homens e 140 mulheres, 56 diabéticos, quatro casos de 

Hanseníase sob acompanhamento médico.  

Em relação às condições socioambientais, podemos dizer que por se tratar de uma área 

urbana, eles têm abastecimento de água da rede pública apenas 60%, 40% da água potável vêm de 

poço sem tratamento, então aconselhamos que a água seja fervida ou filtrada, bem como fazer uso 

de hipoclorito de sódio, as condições de vida de pobreza dificultam o fornecimento de água de 

qualidade, contribuindo assim para a alta incidência de parasitas intestinais, assim como doenças 

crônicas, principalmente HAS. O destino do lixo num 70% vai para a coleta pública; estruturalmente 

dominam casas de bloco, todas com eletricidade e alguns das casas com chão de terra, o salário 

mínimo predomina nas famílias. O nível de alfabetização é variável, porque os adultos concluem o 

ensino básico, param de estudar e depois de algum tempo retornam. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônico-degenerativa, de caráter 

multifatorial e multigênica caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 

mmHg. (ARQ. BRAS. CARDIOL,2016). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou 

estruturais dos órgãos-alvo e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. (MS. ROBERPAULO ANACLETO). 

Em 90% dos casos, a hipertensão arterial é essencial ou hipertensão 

primária, em um 10% dos hipertensos, a hipertensão arterial é secundária, e 

ocorre devido a uma causa identificável, como insuficiência renal, apneia A 

hipertensão arterial é responsável pela morte de 9,4 milhões de pessoas por 

ano, em todo mundo, além de estar relacionada com 45% dos ataques do 

coração e 51% dos derrames cerebrais. Nos últimos levantamentos 

divulgados pela OMS em 2008, 40% dos adultos com mais de 25 anos 

sofriam de hipertensão, ou seja, um bilhão de pessoas em todo mundo, 

enquanto em 1980 a doença afetava 600 milhões de pessoas com mais de 

25 anos. (COSTA, 2016)  

No Brasil, HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% 

dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

doença cardiovascular (DCV). (SCALA LC,2015). A região Nordeste é 

responsável por 31,8% dos indivíduos com hipertensão arterial, tendo a 
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cidade do Recife/PE na liderança do ranking com mais de 29% da 

população vítima da doença. (MELO, 2015). 

  A avaliação do risco cardiovascular do hipertenso é fundamental para orientar a conduta 

terapêutica e o prognóstico. Para realizar a estratificação do risco cardiovascular é necessário 

pesquisar a presença dos fatores de risco, as lesões em órgão-alvo, as condições clínicas associadas 

e a verificação dos valores da pressão arterial (PA). (DIRETRIZES CLÍNICAS,2016). 

Pode ser observado que a estimativa do número de hipertensos com 18 anos ou mais 

residentes na área está muito longe da realidade, existe uma alta prevalência de hipertensos e um 

descontrole do tratamento dos pacientes levando-os a descompensação, acrescentado por alguns 

fatores de risco como a idade avançada, o sexo, cor da pele, elevada ingestão de sódio e alimentos 

gordurosos, fatores socioculturais, alcoolismo, tabagismo, hiperlipidêmia, obesidade, doença cardíaca 

isquêmica, doença cerebrovascular e diabetes mellitus, sendo a ação programática típica de Atenção 

Primária a Saúde com mais dificuldades, que motivo sua escolha como foco de intervenção, depois 

das análises com a equipe de saúde. Com estes usuários estamos trabalhando para garantir um 

controle adequado de sua doença, e uma ótima adesão da população atendida para o programa 

HIPERDIA, porém a comunidade apresenta hábitos de vida desfavoráveis. Temos que trabalhar, 

tentando modificar estilo de vida, incentivando a atividade física, uma alimentação adequada, 

enfatizando o fortalecimento da promoção e prevenção da saúde, então temos identificados os 

grupos de agravos (HAS, DM, TB, Hanseníases, Chagas) e sinalização dos equipamentos sociais 

(Comércios Locais, Escolas e Igrejas) e das redes sociais. 

Também em nossa ESF estamos fazendo levantamento dos usuários que precisam receber 

cuidado domiciliar e realizamos as visitas domiciliares, as atividades de educação em saúde e 

cuidados da saúde: promoção, prevenção, orientação, diagnóstico, tratamento, palestra, reabilitação 

e acompanhamento e revisão dos problemas de saúde.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Vários estudos mostraram que tratar Hipertensão Arterial, independentemente da faixa 

etária, traz melhora na qualidade de vida e na sobrevida, diminuindo eventos e permitindo 

envelhecimento mais digno. A equipe de saúde da família é consciente da necessidade de atuar 

sobre os fatores de risco e tentar modificá-los com ações de saúde, pois estes fatores aumentam a 

morbidade o qual se reflexa nas cifras altas de pressão arterial e suas complicações. É muito 

importante à definição das ações a ser implementada a fim de enfrentar os problemas identificados, 

para avaliar a eficiência e a eficácia dessas ações e assim garantir a promoção de saúde, prevenção 

dos agravos e minimizar os danos à saúde causados pela Hipertensão Arterial. 

 Devido às consequências causadas pela doença, à prevalência encontrada na área da 

UBS, a má adesão ao tratamento por parte dos pacientes, e somado à realização do diagnóstico 

situacional do território, às observações da prática assistencial e discussões realizadas com a equipe 

do PSF de Vermelhão, surgiu o interesse pelo estudo dessa temática, desejando fazer uma proposta 

de intervenção que possa contribuir para a melhoria da situação de saúde dos hipertensos 
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cadastrados na minha área de abrangência e assim servir como um instrumento orientador para 

melhorar o conhecimento dos usuários sobre o controle da doença, a qualidade das atividades do 

grupo, a relação dos usuários com a equipe, além de ações educativas necessárias para uma 

melhoria na qualidade de vida dos pacientes hipertensos participantes do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

             A intervenção foi estruturada para ser desenvolvida na Unidade de Saúde da Família 

Vermelhão no Município de Corrente, Piauí. Participarão todos os hipertensos maiores de 18 anos de 

idade, cadastrados no Programa HIPERDIA e pertencentes à área de abrangência da UBS. Trata-se 

de um projeto de intervenção descritivo, no período de dezembro de 2017 a junho de 2018. A área de 

abrangência da ESF Vermelhão atende um total de 788 famílias e uma população total de 3.500 

habitantes (1543 masculinos e 1957 femininos).  A mostra escolhida para o trabalho foi de 262 

hipertensos, todos eles com disponibilidade de participar ao estudo. 

            Avaliação e monitoramento: A avaliação ocorrerá mediante o preenchimento do questionário 

inicial e final para avaliar o aprendizado acerca dos conteúdos abordados nas atividades educativas. 

As ações realizadas e as estratégias serão discutidas mensalmente nas reuniões da equipe ou 

grupos realizados entre os profissionais da equipe para os devidos fins como forma de 

monitoramento contínuo da intervenção.  

           A proposta de intervenção foi elaborada a partir de um projeto integrado pelo diagnóstico 

situacional do território, revisão da literatura e elaboração do plano de ação. Foi realizado o 

diagnóstico situacional, para obter informações sobre um conjunto de problemas e dos recursos 

potenciais para seu enfrentamento. Constitui-se como importante ferramenta para apoiar o processo 

de planejamento participativo.  As fontes de coleta foram: registros do Sistema de Informações da 

Atenção Básica (SIAB), as fichas espelho, consolidados da Vigilância Epidemiológica e prontuários. 

As ACS colheram informações com líderes comunitários, foram registradas e discutidas com a 

equipe. 

          A revisão de literatura foi realizada, nas bases de dados eletrônicos da biblioteca virtual 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e nos sites do 

Ministério da Saúde e do IBGE.  Os recursos humanos são compostos por a equipe de saúde: um 

médico do programa Mais Médico, um dentista, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, cinco 
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agentes comunitários de saúde, uma assistente de dentista, uma recepcionista e uma empregada de 

limpeza. Também temos o apoio dos profissionais do NASF. 

            A elaboração do plano de ação foi realizada, utilizando-se o método do Planejamento 

Estratégico Situacional, onde foi eleito aquele problema considerado como principal, para que se 

pudesse elaborar o projeto de intervenção. Nós contamos com os recursos materiais e humanos 

necessários, os profissionais da saúde que vai participar possui o conhecimento e as ferramentas 

para obter os resultados esperados, tendo em conta que as atividades educativas, será estratégias 

relevantes para os pacientes esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e mudar hábitos e estilos 

de vida, conforme descrito a seguir: 



 
8 

 

                                                                                                                          Fonte: A própria autora 
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RESULTADOS 

 

        Esta proposta de capacitação dos pacientes com Hipertensão Arterial em nossa área de 

abrangência trará bons resultados, já que a aceitação da população foi ótima, pois eles estão 

interessados em ter uma melhor qualidade de vida.  

        Objetivo 1-Identificar o perfil dos pacientes hipertensos atendidos na UBS  

        Meta1. Identificar o perfil de todos os pacientes atendidos na UBS 

         Ações: Foram utilizados registros existentes no PSF e na Secretaria de Saúde. Também foram 

realizadas observações ativas da área, com anotações e reflexões críticas das informações 

coletadas. A partir de então foi possível descrever o perfil da população e identificar alguns de seus 

problemas e prioridades. Foi ensinado a equipe o fluxograma para o diagnóstico de hipertensão 

arterial e atualizado prontuários físicos, ficha espelho / registro específico de acompanhamento do 

atendimento.  

          Ainda são feitos visita domiciliar para avaliar os casos e tentar incentivá-los a realizar as 

consultas e participar do programa de atenção ao hipertenso, e assistir às consultas planejadas. 

            Objetivo 2-Realizar acompanhamento sistemático destes pacientes por meio de consultas 

clinicas (Hiperdia), visitas domiciliares, uso regular de medicamentos. 

            Meta 2- Registrar adequadamente os dados dos pacientes hipertensos na ficha de 

acompanhamento. Realizar rastreamento da HAS em indivíduos assintomáticos e priorizar a 

prescrição de medicamentos da Farmácia Popular/Hiperdia aos usuários hipertensos. 

           Ações :Conseguimos fazer a revisão das fichas dos ACS mais ainda estamos atualizando as 

planilhas de coleta de dados dos pacientes pelas diferentes microáreas. O trabalho dos Agentes 

Comunitários de Saúde; mostrou-se muito eficaz na busca contínua de pacientes domiciliados, e 

pessoas em situação de risco que são desconhecidos por situação geográfica, e que não acedem os 

serviços de saúde por falta de transporte, e por outras causas. 

             Nós garantimos com o Gestor os recursos necessários na premissa de conseguir o protocolo 

impresso, as fichas espelho, aparelho de verificar Pressão Arterial, e a capacitação de pessoal que 

realiza contratação de compra de medicamentos, e insumos previstos para garantir sua qualidade e 

abastecimento na UBS.  

          Objetivo 3- Promover ações educativas sobre hábitos de vida saudáveis como alimentação 

saudável, atividades físicas, envolvendo as famílias.  

           Meta 3- Proporcionar aos usuários hipertensos orientação nutricional sobre alimentação 

saudável e sobre a prática de atividade física regular. Realizar estratificação do risco cardiovascular 

em 100% dos hipertensos cadastrados na unidade de saúde. 

           Ações: Realizou-se uma atualização de material educativo; para que a população recebesse 

informações corretas sobre a doença, logrando-se uma melhor resposta ao tratamento, assim como 

mudanças de hábitos e estilos de vida a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com HAS. 

As atividades educativas foram focadas na promoção da saúde e no controle da hipertensão através 
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de palestra educativa e reuniões com grupo de hipertensos com a participação da nutricionista. 

Palestras quem orientou as pessoas sobre a importância de se medir a pressão arterial com 

regularidade, enfatizando a importância do acompanhamento médico, das orientações nutricionais e 

da atividade física, assim como o uso regular da medicação prescrita.  

        

DISCUSSÃO 

 

          A discussão de nosso trabalho ainda não é possível porque o Projeto de Intervenção é um 

trabalho continuado e ainda se encontra em execução. No entanto, na nossa UBS conseguimos 

realizar atividades educativas de promoção e prevenção em saúde com a participação de um 90% 

dos pacientes com hipertensão. Até o momento, 75% dos hipertensos conseguiram mudar os hábitos 

dietéticos inadequados. Um 50% dos pacientes estão fazendo alguma atividade física. Observou-se 

que o gênero de maior prevalência da doença foi o feminino.  

           O desenvolvimento deste projeto beneficiaria todos os usuários e famílias das áreas de 

abrangência da equipe de saúde, pois ao educar a população em hábitos e estilos de vida mais 

saudáveis, pode evitar as doenças crônicas, que produzem uma grande carga, tanto em termos 

sociais como econômicos. Nós pretendemos obter como resultado final, a redução da prevalência de 

HAS, assim como melhorar o conhecimento dos usuários sobre o controle da doença, aumentar a 

adesão ao tratamento de 100% dos pacientes hipertensos, para alcançar uma melhoria na qualidade 

de vida de todos nossos pacientes afetados. 

 

CONCLUSÕES 

 

              Com este Plano de Intervenção nos conseguimos melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes participantes do projeto, aumentar o nível de informação da população sobre a doença, 

garantir as consultas e estrutura dos serviços para a adequada atenção, programar os cuidados para 

atenção a riscos e complicações em pacientes com hipertensão. 

               Por meio das atividades feitas e dos resultados obtidos, verificou-se que a HAS em 

Vermelhão deve ser considerada como um dos principais problemas de saúde pública devido á sua 

alta prevalência e ao controle insatisfatório dos niveles pressóricos em indivíduos hipertensos, 

portanto, há a necessidade de programas preventivos visando atender a população de fatores de 

risco para HAS, bem como obter o controle da doença. 

O programa HIPERDIA como ferramenta para avaliação da qualidade da atenção prestada 

aos portadores de HAS, ainda necessita de aperfeiçoamentos e avaliações para se chegar aos 

objetivos propostos, esperar se, com a execução final do projeto de intervenção a melhora na UBS, 

visando diminuir o risco de complicações decorrentes da doença.  

               Destaca-se que o trabalho de conclusão de curso será uma proposta de continuidade do 

trabalho na UBS, ou seja, a intervenção não irá terminar quando a especialização for finalizada. As 
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ações de promoção de saúde para alcançar os objetivos propostos serão trabalhadas por toda a 

equipe. 
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