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Resumo:  

O projeto apresentado é um trabalho de 

intervenção com o objetivo deaumentar os 

conhecimentos sobre a Hipertensão Arterial 

Sistêmica, popularmente conhecida como 

pressão alta. É considerada como uma 

doença silenciosa por muitas vezes, não 

manifestar os sintomas, atrasando o 

diagnóstico por parte do médico. .A doença 

se dá quando a pressão arterial do 

paciente, maior de 18 anos, é superior a 

140 x 90 mmHg (milímetro de mercúrio) – 

ou 14 por 9 e mantido os valores da 

pressão arterial, em pelo menos duas 

aferições subsequentes e obtidas em dias 

diferentes ou em condições de 

repouso.Pela alta incidência da mesma no 

mundo todo e aqui em minha área de 

trabalho especialmente, foi que surgiu a 

ideiade intervir  com o projeto, que vai durar 

desde dezembro de 2018 a maio de 2019.  

Serão realizadas aulas,palestras coletivas e 

individuais, divulgação nas escolas e nas 

igrejas, com o propósito de modificar os 

estilos de vida da população estudada,para 

assim combater os fatores de risco. No final 

será realizada uma pesquisa para 

determinar o nível de conhecimento do 

cada paciente, e o exame  do perfil lipídico 

para avaliar  os resultados. 

 

Abstract: The project to be presented and 

an intervention work aimed at increasing 

knowledge about HTAS. Also popularly 

known as high blood pressure, it is 



considered as a silent disease because it 

often does not manifest the symptoms and 

can thus delay the diagnosis The disease 

occurs when the patient's blood pressure 

greater than 18 years is greater than 140 x 

90 mmHg (millimeter per mercury) - or 14 

by 9 and sustained blood pressure in at 

least two subsequent measurements, 

obtained in different days, or in rest 

conditions. By the high incidence of the 

same in the whole world and here in my 

work area especially I decided to intervene 

with the project that will last from december 

2018 to te May 2019.It will take classes, 

lectures collective and individual, 

propaganda in schools, the church with the 

purpose of modifying the lifestyles of the 

population studied, so as to combat risk 

factors. make a slope to determine the level 

of knowledge of each patient, and perform 

a lipid profile test to evaluate the final 

results. 

 

Resumen: El proyecto a regalar y un 

trabajo de intervención encaminado a 

aumentar los conocimientos sobre la 

HTAS.También conocida popularmente 

como presión alta, es considerada como 

una enfermedad silenciosa por muchas 

veces no manifestar los síntomas y puede 

retrasar así el diagnóstico por el médico. La 

enfermedad se da cuando la presión 

arterial del paciente, mayor de 18 años, es 

superior a 140 x 90 mmHg (milímetro por 

mercurio) - o 14 por 9 y sostenidos de 

presión arterial en al menos dos 

mediciones posteriores, que se obtiene en 

días diferentes, o en condiciones de 

reposo. Por la alta incidencia de la misma 

en todo el mundo y aquí en mi área de 

trabajo especialmente decidí intervenir con 

el proyecto que va a durar desde desember 

2018 a mayo de 2019. Vaya a realizar 

clases, charlas y en el caso de las mujeres, 

en las escuelas, las iglesias con el 

propósito de modificar los estilos de vida de 

la población estudiada, para así combatir 

los factores de riesgo. alizar si una 

pendiente para determinar el nivel de 

conocimiento de cada paciente, y realizar el 

examen de perfil lipídico para evaliar los 

resultados finales. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial, também conhecida 

popularmente como pressão alta, é 

considerada como uma doença silenciosa 

por, muitas vezes, não manifestar os 

sintomas e pode atrasar, assim, o 

diagnóstico por parte do médico. (U.S. 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE). A 

doença se dá quando a pressão arterial do 

paciente, maior de 18 anos, é superior a 

140 x 90 mmHg (milímetro por mercúrio) – 

ou 14 por 9 e mantidos valores, em pelo 

menos duas aferições subsequentes, 

obtidas em dias diferentes ou em condições 

de repouso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010; BRASIL, 2011).. 

De acordo com  Sociedade Brasileira de 

Hipertensão(SBS), estima-se que 25% da 

população sofra de hipertensão, sendo que 

em pessoas com mais de 60 anos de idade 

a porcentagem sobe para mais de 50%. 

Considera-se, assim ser um tema muito 

importante no atendimento médico.Além 

disso,  também aumenta a 



morbimortalidade pois é um fator de risco 

de muitas outras  doenças cardiovasculares 

como infarto agudo do miocárdio,acidentes 

cérebros vasculares. Causa dano em vasos 

sanguíneos de órgãos, como os  rins e nas 

retinas dos olhos, entre outras. De acordo 

com  Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

é considerada como causa de  40% dos 

infartos, 80% dos derrames e 25% dos 

casos de insuficiência renal em todo o 

país.Pode ser de causa essencial  ou 

secundária, como por  exemplo: 

-doença renal crônica 

-transtornos das glândulas suprarrenais 
(feocromocitoma e síndrome de Cushing) 

-hiperparatireoidismo; 

-gestação (pré-eclampsia –eclampsia); 

- pílula  contraceptivas e outros 
medicamentos; 

-Estenoses  da artéria que irriga o rim 

Tem fatores de risco modificáveis e outros 
não modificáveis . 

Não modificáveis :Idade, sexo, raça, 

constituição genética 

Modificáveis:Uma quantidade considerável 

de casos de HTA pode se evitar 

modificando os estilos de vida, diminuindo 

os fatores de risco, que determinam o 

aparecimento dedoenças, como  a 

obesidade, o sedentarismo, abuso do uso 

de bebidas alcoólicas, café,refrigerantes, 

fumo e  hábitos alimentícios. 

Acredito que no caso de meu 

município,Pavussú, os pacientes podem 

contar com os conhecimentos  básicos para 

modificar os estilos de vida e evitar os 

fatores de risco. Considero que a causa 

fundamental é que eles não valorizam a 

importância necessária das 

informações,acreditando que nunca vai 

acontecer nada com eles.Minha área de 

trabalho é a equipe #1 da UBS Jose 

Ribamar de Freitas. Atendo um total de 

1.566 pacientes, dos quais 219 são 

hipertensos (13,9% da minha área de 

atuação) e que me motivou  a fazer meu 

TCC com este tema . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –  REVISÃO DA LITERATURA 

Descritores fundamentais : 

-Hipertensão arterial 

-fatores de risco 

-modificar 

 

Revisão  bibliográfica: 

 



26 de abril é o Dia 

Nacional de Prevenção e 

Combate à Hipertensão 

Arterial. 

A hipertensão arterial, também chamada de 

pressão alta, é uma doença crônica que 

afeta cerca de um terço da população 

mundial. No Brasil, segundo o Ministério da 

Saúde, existem cerca de 13 milhões de 

pessoas com a doença, que atinge 

principalmente adultos com mais de 60 

anos. Um dos fatores que tem contribuído 

para o aumento dos casos de hipertensão 

é o estilo de vida moderno, que envolve 

maus hábitos alimentares, sedentarismo, 

obesidade e estresse. Muita gente nem 

sabe que tem a doença, até que ela 

provoque lesões nos órgãos vitais, como o 

coração, os rins e no cérebro. 

De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, a pressão alta é uma das principais 

causas de infarto do miocárdio, 

insuficiência renal e AVC (Acidente 

Vascular Cerebral). Imagine o coração e os 

vasos sanguíneos como uma torneira 

aberta com vários esguichos. Se fecharmos 

a ponta desses esguichos, a pressão nessa 

torneira vai aumentar. No caso do coração, 

quando este bombeia o sangue, se os 

vasos estiverem estreitos, a pressão sobe 

podendo levar a complicações sérias em 

vários órgãos. O diagnóstico da 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), nome 

científico da doença, só pode ser feito por 

meio do cálculo regular da pressão 

sanguínea. 

A quantidade de pessoas que sofrem de 

hipertensão no mundo duplicou nos últimos 

40 anos, chegando a cerca de 1 bilhão, 

informa um estudo publicado o qual revela 

que a maioria vive em países em 

desenvolvimento, sendo metade delas na 

Ásia. Enquanto a hipertensão afetava 

principalmente os países ricos em 1975, a 

situação mudou de forma radical desde então, 

com um espetacular desenvolvimento do 

fenômeno em países de rendas baixa e 

média. 

Segundo o estudo publicado pela revista 

americana "The Lancet", a quantidade de 

hipertensos - ou seja, pessoas com pressão 

arterial superior a 140/90 mmHg - passou de 

594 milhões, em 1975, para mais de 1 bilhão, 

em 2015, em consequência de um forte 

aumento do fenômeno na Ásia e na África. 

A hipertensão é o principal fator de risco dos 

acidentes cerebrovasculares (ACVs) e das 

doenças cardiovasculares, matando 7,5 

milhões de pessoas todo ano no mundo, 

principalmente nos países em 

desenvolvimento", afirma o principal autor do 

estudo, Majid Ezzati, do Imperial College de 

Londres. 

Dados coletados em cerca de 1.500 estudos 

sobre 19 milhões de adultos residentes em 

200 países mostram que países como 

Canadá, Grã-Bretanha, Peru e Cingapura 

eram os que tinham menos hipertensos em 

2015 - ou seja, um homem a cada cinco, e 

uma mulher a cada oito. 

De 1,1 bilhão de pessoas com hipertensão 

em 2015, mais da metade (590 milhões) vivia 

na Ásia, sendo 199 milhões na Índia e 226 

milhões na China, acrescenta o estudo. 

Os registros mais elevados em média foram 

detectados no Leste Europeu, na Ásia 

Central, na África Subsaariana e na Oceania, 

http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/infarto
http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/infarto


enquanto os mais baixos estão na Coreia do 

Sul e no Canadá. 

Segundo os dados do  Ministério da Saúde, 

24,3% dos brasileiros sofrem de pressão 

alta. Entre os idosos, esse percentual é 

ainda maior, equivalendo a uma para cada 

duas pessoas .Em geral, as pessoas 

com hipertensão arterial precisam 

verificar os níveis de sua pressão de 2 a 4 

vezes por dia. Vale lembrar que 

o diagnóstico da hipertensão somente 

pode ser feito por um médico. Em todos os 

casos, os cuidados com a saúde devem ser 

diários. Confira as 10 coisas que você 

precisa saber sobre hipertensão arterial: 

A hipertensão, ou pressão alta, acontece 

quando a pressão arterial, após ser medida 

por diversas vezes, é igual ou superior a 14 

por 9. Isso acontece porque os vasos por 

onde o sangue circula se contraem e fazem 

com que a pressão do sangue se eleve. Ela 

é considerada normal quando a 

pressão sistólica (máxima) não ultrapassa 

130 mmHg e a diastólica (mínima) é 

inferior a 85 mmHg. 

A pressão arterial pode variar durante o 

dia. A tendência é que ela diminua quando 

estamos dormindo e aumente quando 

realizamos esforço físico. Estas situações 

não querem dizer que você seja 

necessariamente um hipertenso, mas o 

acompanhamento médico é sempre 

importante nesses casos.( Ministério da 

Saúde, Sociedade Brasileira de 

Hipertensão e livro: O Guia Essencial da 

Hipertensão, da Associação Médica 

Americana.) 

A manifestação da hipertensão arterial 

sistêmica só vai se manifestar quando 

houver crises de pressão alta, nestes casos 

poderá ocorrer: 

1. Dor no peito; 

2. Fraqueza; 

3. Suadoiro; 

4. Tontura; 

5. Zumbido no ouvido; 

6. Perda de sangue pelo nariz; 

7. Dores de cabeça; 

8. Falta de ar; 

9. Visão embaçada; 

10. Agitação; 

11. Vômito. 

 

 

Na maioria das vezes, a pressão alta é 

uma herança genética. Entretanto, pode 

ser desencadeada por hábitos de vida 

pouco saudáveis como: obesidade, 

ingestão excessiva de sal ou de bebida 

alcoólica e inatividade física. 

 

De acordo com o estudo Vigitel, do 

Ministério da Saúde (MS), o diagnóstico de 

hipertensão arterial aumentou 14,2% no 

Brasil nos últimos 10 anos, principalmente 

entre mulheres. A pesquisa aponta a 

obesidade – que aumentou 60% nesse 

mesmo período – como um dos principais 

fatores responsáveis pelo índice observado 

não só na pressão alta, que agora atinge 

25,7% da população, mas também no 

diabetes. 

“A hipertensão está direta ou indiretamente 

ligada a, pelo menos, 50% das mortes 



causadas por doenças cardiovasculares no 

País e tem como importantes fatores de 

risco o aumento da idade, obesidade, 

sedentarismo e ingestão excessiva de sal e 

de álcool, além da herança genética”, 

explica o cardiologista e nutrólogo Daniel 

Magnoli, do Instituto Dante Pazzanese. Na 

maioria dos casos, a doença é 

assintomática, o que, freqüentemente, 

interfere na procura pelo médico. “Estudos 

mostram que o desconhecimento sobre a 

doença e a ausência de sintomas são os 

principais motivos para a falta de adesão 

de muitos pacientes ao tratamento”, pontua 

o especialista. 

Questões da vida moderna. 

O cardiologista Jairo Lins Borges, do 

Departamento de Cardiologia da 

Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), afirma que o aumento da 

hipertensão está ligado aos hábitos de vida 

e também aos aspectos demográficos do 

País. “O profissional brasileiro tem 

desempenhado um trabalho cada vez mais 

intelectual e sedentário, combinado à 

alimentação industrializada. Outro fator 

importante é que, com o envelhecimento, a 

tendência ao ganho de peso é maior. Com 

uma população mais longeva, também 

aumenta a obesidade e a pressão alta”, 

afirma Borges. 

Mas a hipertensão também tem sido mais 

incidente entre os brasileiros jovens – o 

que reforça a necessidade de reflexão 

sobre os hábitos alimentares atuais, 

principalmente quando o assunto é 

consumo de sal. “A ingestão excessiva de 

sódio é um dos principais fatores de risco 

para o aumento da pressão arterial, 

estando associada a eventos 

cardiovasculares e renais”, pontua Magnoli. 

“A recomendação da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) é de que o consumo do 

dia não ultrapasse 5 gramas, mas no 

Brasil, a ingestão média corresponde ao 

dobro do estipulado”, completa Borges. 

Para atingir a ingestão ideal desse 

importante mineral – que, na medida certa, 

participa de funções essenciais para o 

organismo – é importante lembrar que ele 

não está presente apenas no sal de 

cozinha, mas também em produtos 

industrializados, embutidos e, até mesmo, 

em adoçantes artificiais e em bebidas diet. 

Por isso, vale uma atenção especial na 

hora de escolher os alimentos no 

supermercado. “Deve-se priorizar o 

consumo de frutas, verduras, legumes, 

laticínios com baixo teor de gordura, 

frango, peixes e cereais integrais, 

diminuindo a ingestão de carnes 

vermelhas, doces, industrializados e 

bebidas com açúcar”, elenca Magnoli. 

Outro hábito importante no controle e 

prevenção da hipertensão é a prática 

regular de exercícios físicos, especialmente 

os aeróbicos. “Estudos comprovaram que 

pessoas ativas apresentam um risco 30% 

menor de desenvolver hipertensão arterial, 

quando comparadas às sedentárias”, 

finaliza o nutriólogo. 

 



FATORES DE RISCO PARA A 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Além da hereditariedade, vários fatores 

aumentam as chances de uma pessoa a ter 

pressão alta: 

 Idade, pessoas de ambos os sexos acima 

de 60 anos; 

 Afro-descendência, pessoas negras 

estatisticamente apresentam mais 

hipertensão; 

 Maus hábitos alimentares – excesso de sal 

e gordura na comida; 

 Estresse; 

 Excesso de bebidas alcoólicas; 

 Tabagismo; 

 Obesidade; 

 Sedentarismo. 

Dicas para prevenir e controlar a 

pressão alta 

Junto com o tratamento medicamentoso, é 

importante que se adote hábitos de vida 

saudáveis para que o controle da 

hipertensão seja ainda mais efetivo. Confira 

as dicas abaixo: 

1) Reduza o consumo de sódio. O mineral 

está presente no sal de cozinha e em 

alimentos industrializados, como 

embutidos, temperos prontos e 

refrigerantes. 

2) Consuma fibras. Elas estão presentes 

em frutas, verduras, legumes e cereais 

integrais, por exemplo. 

3) Insira fontes naturais de ácidos graxos, 

como o Ômega 3, na alimentação. Algumas 

dessas fontes são peixes e oleaginosas. 

4) Consuma laticínios com baixo teor de 

gordura. Estudos demonstraram que esses 

alimentos ajudam na redução da pressão 

arterial. 

5) Pratique exercícios aeróbicos 

regularmente. Mas lembre-se que, antes de 

iniciar uma atividade física, é A prática de 

exercícios físicos ajuda a baixar a pressão. 

O exercício físico adequado não apresenta 

efeitos colaterais e traz vários benefícios 

para a saúde, tais como ajudar a controlar 

o peso e a pressão arterial, diminuir as 

taxas de gordura e açúcar no sangue, 

elevar o “bom colesterol”, diminuir a tensão 

emocional e aumentar a auto-estima. De 

qualquer maneira, deve-se sempre seguir 

orientação médica na hora de praticar 

exercícios físicos. Fontes: Ministério da 

Saúde, Sociedade Brasileira de 

(Hipertensão e livro: O Guia Essencial da 

Hipertensão, da Associação Médica 

Americana.Consultoria Dr. Madison de 

Almeida, presidente do Departamento de 

Adrenal e Hipertensão - gestão 2017/2018) 

Fonte Biz Brasil 

Atualmente o país possui 17 milhões de 

pessoas que sofrem de pressão alta 

 

Até 2025, o número de hipertensos nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, 

deverá crescer 80%, segundo estudo 

conjunto da Escola de Economia de 

Londres, do Instituto Karolinska (Suécia) e 

da Universidade do Estado de Nova York. 

No Brasil, existem atualmente 17 milhões 

de hipertensos, lembra o cardiologista Hélio 

Castello, chefe do serviço de 



hemodinâmica do Hospital Bandeirantes, 

de São Paulo. Ele cita números do 

Ministério da Saúde. "Autoridades públicas 

e toda a sociedade devem se conscientizar 

e iniciar a prevenção e o tratamento para 

evitar a pressão alta", afirma. 

a hipertensão arterial, responsável por 45% 

dos ataques cardíacos e 51% dos 

acidentes vasculares cerebrais, segundo a 

Organização Mundial da 

Saúde.  Silenciosa, a doença não 

apresenta sintomas na maioria dos casos, 

segundo o cardiologista da Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, Heno Ferreira 

Lopes, e os casos só aumentam, indica 

pesquisa do Ministério da Saúde: a 

proporção de brasileiros diagnosticados 

passou de 21,6% em 2006, para 23,3% em 

2010. “Hoje, no Brasil, um em cada três 

brasileiros em idade adulta sofre com a 

pressão arterial elevada”, disse o 

presidente da Sociedade Brasileira de 

Hipertensão, Roberto Franco. 

“A maioria dos pacientes hipertensos não 

sente absolutamente nada porque a 

doença se vai se desenvolvendo aos 

poucos na vida da pessoa. Começa lá 

embaixo e vai aumentando no decorrer dos 

anos. O organismo vai se acostumando 

com a pressão e não emite alerta”, explicou 

Lopes. A ação discreta da hipertensão 

culmina no descobrimento tardio. Apenas 

quando a doença não é crônica, é possível 

perceber sintomas nos picos de pressão 

alta, como desconforto no peito, dores de 

cabeça, na nuca e visão com pontos 

cintilantes. 

Após anos de estudo, segundo o 

cardiologista, a pressão ideal foi definida 

em 140 por 90. “Maior, é considerada 

hipertensão”, reforçou Lopes. Os números 

citados, aplicados na prática, representam 

a tensão nas paredes dos vasos 

sanguíneos gerada pelo bombeamento do 

sangue, que é feito pelo coração. O 

número maior indica a pressão provocada 

quando o coração se contrai para distribuir 

o sangue e o menor, quando ele relaxa. 

A pressão alta pode começar cedo, 

segundo Lopes, 3% das crianças e 

adolescentes enfrentam o problema no 

mundo. No entanto, ela costuma “se 

instalar” entre 30 e 50 anos e tem mais 

risco de se desenvolver conforme a idade. 

De acordo com pesquisa do Ministério da 

Saúde, o índice de pacientes com idade 

entre 18 e 24 anos é de 8% contra 50% 

para a faixa etária acima de 55 anos. O 

diagnóstico de hipertensão é maior em 

mulheres (25,5%), do que em homens 

(20,7%). 

Além dos riscos de ataque cardíaco e 

acidente vascular cerebral, a pressão alta 

pode prejudicar a visão, disse o 

oftalmologista Renato Braz. Segundo ele, a 

doença crônica provoca alterações na 

micro circulação, enrijece as artérias e 

pode causar trombose na retina. “É um 

quadro agudo, o sangue não passa pela 

veia, ocorre hemorragia e o 

comprometimento da visão”, detalhou. 

O histórico genético tem alto peso sobre a 

incidência da hipertensão. “Se o pai e a 

mãe têm, a chance é de 50%. Se apenas 

um dos genitores possui, vai para 30%. 



Mas mesmo quando o caso não é com os 

pais, mas com avôs, existe o risco”, disse 

Lopes. Maus hábitos alimentares, consumo 

de alimentos industrializados, obesidade, 

bebidas alcoólicas, uso freqüente de 

descongestionantes nasais e abuso do sal 

intensificam os riscos. Pessoas com 

problemas renais, endocrinológicos, 

hipertireoidismo, hipotireoidismo, entre 

outras, têm mais tendência a desenvolver o 

problema. 

A prevenção, segundo os especialistas, é 

evitar todos os hábitos que aumentam a 

incidência da doença. “A receita é não ser 

sedentário, consumir legumes e frutas, 

controlar o consumo de bebidas alcoólicas 

e o estresse”, enumerou o cardiologista. O 

tratamento inclui uma rotina mais saudável 

e o uso de medicamentos de acordo com o 

perfil do paciente. 

Ela não tem cura, mas pode e deve ser 

controlada. O tratamento contínuo pode 

evitar futuros infartos do coração, derrames 

e paralisação dos rins. Ele deve ser feito 

através de remédios controladores da 

pressão e hábitos saudáveis (diminuir a 

quantidade de sal na alimentação, bebidas 

alcoólicas, controlar o peso, fazer 

exercícios físicos, evitar o fumo e controlar 

o estresse). 

As pessoas acreditam que a pressão 

arterial só está alterada quando elas ficam 

ruborizadas, com raiva, tensas ou 

animadas. Isso é um tabu. Embora seja 

possível que isso aconteça, na maioria dos 

casos, a hipertensão não produz sintomas 

óbvios.A hipertensão, na maioria das 

vezes, é uma herança genética. Entretanto, 

pode ser desencadeada por hábitos de vida 

como: obesidade, ingestão excessiva de 

sal ou de bebida alcoólica e inatividade 

física.Ela não tem cura, mas pode e deve 

ser controlada. O tratamento contínuo pode 

evitar futuros infartos do coração, derrames 

e paralisação dos rins. Ele deve ser feito 

através de remédios controladores da 

pressão e hábitos saudáveis (diminuir a 

quantidade de sal na alimentação, bebidas 

alcoólicas, controlar o peso, fazer 

exercícios físicos, evitar o fumo e controlar 

o estresse).Qualquer pessoa pode medir a 

pressão, desde que esteja apta para isso. 

Mesmo assim, os profissionais de saúde 

são os mais indicados. Para medir a 

própria pressão é preciso estar em 

ambiente calmo, após repouso de 5 

minutos, com o braço no qual fará a 

medição apoiado em uma mesa na altura 

do coração, as costas apoiadas na cadeira 

e os pés encostados no chão. A bexiga 

deve estar vazia e a pessoa não pode ter 

fumado, se alimentado ou ingerido café 

pelo menos 30 minutos antes da medida. 

Existem pessoas que só têm pressão alta 

quando esta é medida em consultório 

médico. Fora do consultório, ela é normal. 

É a chamada síndrome do avental branco. 

Para saber se existe esse tipo de 

hipertensão, o médico precisa conhecer a 

pressão do paciente no consultório e a 

pressão medida na casa do paciente ou 

adotar a monitorizarão ambulatorial, que 

mede a pressão durante 24 horas com 

aparelho automático. 

O sal pode interferir no aumento da 

pressão arterial, já que ele faz o corpo reter 

mais líquidos. Porém, não existe a 



necessidade de os hipertensos se 

alimentarem apenas de comida sem sal, 

basta evitar o exagero. Quem tem pressão 

alta deve ficar atento, também, a alimentos 

ricos em sódio, como os refrigerantes “zero 

açúcar”, além de conservas (picles, 

zeitona, maionese e ervilha), alimentos 

embutidos (salsicha, mortadela, lingüiça, 

presunto, salame e paio), carnes salgadas 

(bacalhau, charque, carne-seca e 

defumados) queijos em geral, dando 

preferência a queijo branco ou ricota sem 

sal. 

A pressão alta é um problema grave e 

acomete mais de 20% da população adulta 

piauiense, sendo a maioria homens 21,9% 

e cerca de 20,4% mulheres, de acordo com 

a última atualização da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 

em 2013. 

Por ano, 350 mil brasileiros morrem todos 

os anos com alguma doença 

cardiovascular. Atualmente, a hipertensão 

é a principal causa de morte no mundo. A 

coordenadora de Atenção à Saúde do 

Adulto e Idoso, Valdite Costa ressalta que o 

evento tem como objetivo identificar 

pessoas com indícios da doença e orientar 

sobre o encaminhamento nas unidades de 

saúde. 

O cardiologista Elisiário Júnior chama 

atenção para um problema grave:  80% da 

população brasileira hipertensa negligencia 

o uso de medicamentos. 

"O abandono da medicação é o que há de 

mais grave. Se todos os brasileiros 

tomassem regularmente o remédio para a 

hipertensão, a cada ano nós teríamos 51 

mil mortes a menos por infarto e 63 mil 

mortes a menos por AVC. O grande 

problema de tudo isso é a falta de adesão 

ao tratamento. A hipertensão é uma 

pandemia. A cada dois minutos, morre um 

brasileiro vítima de doenças 

cardiovasculares. Se medidas preventivas 

não forem tomadas pelas sociedades 

médicas, poder público e população, em 

2020, o Brasil será o 1º país do mundo com 

maior mortalidade por doença 

cardiovascular", destaca o médico 

A pressão arterial é a pressão que o 

sangue realiza ao circular nas paredes 

arteriais. A medição dela acontece em 

milímetros de mercúrio (mmHg). Ao 

calcular a pressão por meio de aparelhos, 

serão determinados alguns tipos de 

pressões do sangue. São elas: 

A medida máxima (sístole): medida 

quando o coração contrai para jogar o 

sangue pelas artérias e veias (pressão 

sistólica). 

A medida mínima (diástole): quando o 

coração relaxa e dilata ao receber o 

sangue ( pressão diastólica). 

 

A hipertensão arterial, também chamada de 

pressão alta, é uma doença crônica que 

afeta cerca de um terço da população 

mundial. No Brasil, segundo o Ministério da 

Saúde, existem cerca de 13 milhões de 

pessoas com a doença, que atinge 

principalmente adultos com mais de 60 

anos. Um dos fatores que tem contribuído 

para o aumento dos casos de hipertensão 



é o estilo de vida moderno, que envolve 

maus hábitos alimentares, sedentarismo, 

obesidade e estresse. Muita gente nem 

sabe que tem a doença, até que ela 

provoque lesões nos órgãos vitais, como o 

coração, os rins e no cérebro. 

De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, a pressão alta é uma das principais 

causas de infarto do miocárdio, 

insuficiência renal e AVC (Acidente 

Vascular Cerebral). Descubra aqui como se 

desenvolve, como realizar o diagnóstico e o 

que fazer para prevenir e tratar a 

hipertensão arterial. 

 

COMO FUNCIONA A HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

torneira aberta com vários esguichos. Se 

fecharmos a ponta desses esguichos, a 

pressão nessa torneira vai aumentar. No 

caso do coração, quando este bombeia o 

sangue, se os vasos estiverem estreitos, a 

pressão sobe podendo levar a 

complicações sérias em vários órgãos. 

O diagnóstico da hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), nome científico da 

doença, só pode ser feito por meio do 

cálculo regular da pressão sanguínea. 

Quem tem pressão arterial acima de 14/9 é 

considerado pressão alta, se estiver 

próximo a 18/12 é de estado grave. 

Entenda melhor como ela funciona no 

vídeo ilustrativo abaixo: 

PRINCIPAIS CAUSAS 

Em cerca de 90% dos casos a hipertensão 

não tem causas definidas, chegando a se 

considerar o fator genético como forte 

motivo de risco para o desenvolvimento da 

doença. Essa propensão ataca homens e 

mulheres de forma igualitária e 

preocupante. De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, 1 em cada 4 

pessoas adultas é considerada hipertensa 

no Brasil. 

Ou seja, se alguém da sua família (mãe, 

pai, avô ou outro parente próximo) tem 

problema de pressão alta, há boas chances 

de você também ter. Apenas de 5  a 10 % 

dos casos é decorrente de outras 

doenças, como insuficiência renal, 

hipotireoidismo, asneia do sono e diabetes 

mel itus. Por isso é muito mais seguro 

considerar não as causas, mas os fatores 

de risco da pressão alta e agir na 

prevenção. 

Ao contrário do que se pensa, nem sempre 

a pessoa nasce com a probabilidade de ter 

pressão alta, mas pode adquiri-la por conta 

de hábitos de vida não saudáveis. Afinal a 

alimentação excessivamente gordurosa, 

falta de atividade física, estresse e 

tabagismo contribuem para o entupimento 

das veias, criando um fator de duplo risco 

para quem tem a propensão. Essa 

combinação de fatores faz com que se 

aumente em muito os riscos de infarto do 

miocárdio, entupimento das veias e 

derrame cerebral. 

Por isso quanto mais cuidados com sua 

alimentação e qualidade de vida você tiver, 

menor  são as chances de desenvolver 

hipertensão. 

SINTOMAS DA PRESSÃO ALTA 

http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/infarto
http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/infarto


Um dos principais problemas da 

hipertensão é que na maior parte das 

vezes a pessoa nem sabe que tem o 

problema. Ela é chamada de “assassina 

silenciosa”, porque não apresenta sintomas 

durante anos até o momento em que atinge 

um órgão vital. Por isso é importante fazer 

a medição regularmente, assim como 

exames de sangue. É esse cuidado que vai 

ajudar a manter a pressão controlada, 

evitando danos a sua saúde. 

VALOR NORMAL DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

A pressão arterial com valores normais 

situa-se abaixo de 120/80 mmHg. Se uma 

medição registrar uma pressão de 140/90 

mmHg  ou mais, estamos diante de um 

quadro de hipertensão. Diabéticos podem 

considerar dentro dos padrões uma 

pressão igual ou menor que 130/85 mmHg 

e pacientes renais crônicos um resultado 

igual ou menor que  120/75 mmHg. 

COMO MEDIR A PRESSÃO 

A pressão arterial é a pressão que o 

sangue realiza ao circular nas paredes 

arteriais. A medição dela acontece em 

milímetros de mercúrio (mmHg). Ao 

calcular a pressão por meio de aparelhos, 

serão determinados alguns tipos de 

pressões do sangue. São elas: 

A medida máxima (sístole): medida 

quando o coração contrai para jogar o 

sangue pelas artérias e veias (pressão 

sistólica). 

A medida mínima (diástole): quando o 

coração relaxa e dilata ao receber o 

sangue ( pressão diastólica). 

Para se calcular a pressão você verá a 

indicação da pressão sistólica dividida pela 

pressão diastólica. Por exemplo: 120/80 

mmHg. Uma pessoa pode ter a pressão 

diastólica normal enquanto a sistólica é 

acelerada. Isso tudo pode ser 

diagnosticado no momento de medicação 

da pressão arterial. 

Valor ótimo de pressão arterial: <120 x 

80 mmHg (12 por 8) 

Valor normal de pressão arterial: < 

130/85 mmHg 

Valor ideal de pressão arterial para 

pessoas com risco de diabetes e doença 

renal:<130 x 80 mmHg 

Para que o resultado da aferição seja 

seguro, é preciso respeitar algumas regras 

de procedimentos ao medir a pressão 

arterial. Veja como medir: 

 Posição sentada; 

 Ambiente calmo e relaxado; 

 Esvaziar a bexiga antes; 

 Ter feito um pequeno repouso de cinco a 

dez minutos; 

 Não ter ingerido bebidas alcoólicas, café, 

alimentos, ou ter fumado até 30 minutos 

antes da medida; 

 Relaxar bem o braço; 

Não falar durante o procedimento. 

Só podemos afirmar que uma pessoa é 

hipertensa quando sua pressão arterial 

apresenta várias vezes o resultado 140×90. 

Isso porque uma alteração pode acontecer 

em situações de estresse ou exercício 

intenso, mas quando a pressão é alta 

mesmo, se a pessoa estiver relaxada, é 

sinal de um quadro crônico.



 

3– PLANO OPERATIVO 

Elaboração da Planilha de Intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Elevado índice de 
HTA 

Diminuir os 

índice de HTA 

1 ano Palestras,aumento da 

visitas 

domiciliar,propaganda 

pela radio local em 

escolas, igrejas e 

outros lugares 

públicos.   

Equipe de trabalho 

# 1 da UBS Jose 

Ribamar de Freitas  

Aumento dos 

fatores de risco da 

HTA(modificáveis 

e não 

modificáveis) 

 

Diminuir os 

fatores de 

risco(mudar 

os estilos de 

vida dos 

pacientes com 

risco) 

1 ano Palestras,aumento da 

visitas 

domiciliar,propaganda 

pela radio local em 

escolas, igrejas e 

outros lugares 

públicos 

Equipe de trabalho 

# 1 da UBS Jose 

Ribamar de Freitas 

Não conhecimento  

das complicações 

da HTA 

Evitar 

complicações  

da HTA 

1 ano Palestras,aumento da 

visitas 

domiciliar,propaganda 

pela radio local em 

escolas, igrejas e 

outros lugares 

públicos 

Equipe de trabalho 

# 1 da UBS Jose 

Ribamar de Freitas 

Cadastro 
incompleto dos 
pacientes 
hipertensos 

cadastrar 1 ano Palestras,aumento da 

visitas 

domiciliar,propaganda 

pela radio local em 

escolas, igrejas e 

outros lugares 

públicos 

Equipe de trabalho 

# 1 da UBS Jose 

Ribamar de Freitas 



 

4  – PROPOSTA DE 

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO 

PLANO 

4.1    Sujeito envolvidos no beneficio da 

intervenção 

O universo a mostrar deste trabalho será  

de 219 pacientes  ,para um 13,9%40 

pacientes  cadastrados na unidade  com 

diagnostico de Hipertensão    .  Será então 

realizado uma entrevista a fim do trabalho. 

3.1   Cenários da intervenção 

Trata-se de um estudo de intervenção 

educacional que será feito a traves de 

conversas individuais  , palestras na 

comunidade e na unidade de saúde , com o 

objetivo de diminuir  o alto índice  de  

Hipertensão Arterial assim como os fatores 

de risco  em adultos portadores de 

Hipertensão Arterial  ; que corresponde ao 

equipe #1 da UBS Jose Ribamar de Freitas 

do município Pavussu (PI)  no período 

compreendido de dezembro do 2018 a 

maio do 2019. 

identificar os fatores de risco principais da 

HAS  , além de isso será explorada o grau 

de  conhecimentos que os pacientes  

possuem sobre a doença   . Para lograr 

este objetivo foram seguidos os preceitos  

éticos , pacientes  que concordam em 

participar da investigação , assim como o 

consentimento informado , sua participação 

e voluntaria , por enquanto pode desistir . ( 

Anexo I) 

Critérios    de inclusão / exclusão 

Serão  tomadas como critério de inclusão 

para realização desde estudo : 219 

pacientes com  Hipertensão Arterial  em 

idades compreendidas maiores de 18 anos 

de ambos sexo ; com diagnostico segundo 

Código Internacional de Doenças (CID) da 

Hipertensão Arterial , cadastradas na 

unidade , estar em tratamento medico e 

que concorde em participar da pesquisa .   

Excluem-se clientes  pertencentes a outras 

unidades de saúde ,Hipertensão Arterial 

especifica da gestação e clientes menores 

dezoito anos . 

4.2 Estratégias e ações 

Será realizado um levantamento inicial de 

todos os pacientes   portadores de esta 

doença com o objetivo de melhorar o 

conhecimento   da Hipertensão Arterial , 

será feita uma consulta medica na UBS em 

todos os pacientes diagnosticados com 

esta doença aplicando se um questionário 

estruturado abordando características 

demográficas e socioeconômicas dos 

pacientes idades , sexo ,   atividade física 

freqüência e duração , antecedentes 

patológicos e historia clinica pessoal  , 

presencia de hábitos prejudiciais a saúde: 

habito de fumar y alcoolismo ,estado 

nutricional ,uso de medicamentos 

freqüência, quantidade e tipo, as 

entrevistas serão feita por um equipe 

previamente capacitado ,composto por 

entrevistadores da equipe da unidade. 

Nesta fase do trabalho será realizada por 

técnicas de enfermagem sobre manejo e 

controle  da Hipertensão Arterial . Se 

lograra um bom resultado a partir de um 

estudo mais profundo de este tema , logo 



se confeccionara um programa educacional 

divididas em 6 aulas ( 2 horas por semana) 

ministradas por o mesmo medico , será 

abordadas informações sobre a patologia, 

principais fatores de risco associado sua 

doença ,o uso de medicina natural e 

tradicional para controle da Hipertensão 

Arterial como tratamento alternativo da 

mesma. 

4.3 Avaliação e monitoramento  . 

Para chegar ao diagnostico da doença em 

estudo será feita uma consulta medica na 

UBS em todos os pacientes diagnosticados 

com esta doença e que tinham tratamento 

medico  , nessa consulta se orientara ao 

paciente sobre todas as medidas de 

autocontrole e cuidado da Hipertensão 

Arterial e com supervisão da equipe de 

saúde da unidade , além de aplicar uma 

encosta onde se recuem dados 

demográficos e socioeconômicos 

importantes que nos ajudaram avaliar o 

grau de conhecimento que  os pacientes 

tenham sobre a doença para assim nosso 

objetivo seja cumprido . 

Nesta face  ,  cada seis meses e durante 

um ano todos os pacientes incluído no 

estudo realizarão um exame de sangue ( 

perfil lipídico), planificar visitas domiciliares 

mensal por parte dos ACS , e técnicas de 

enfermagem onde monitoram e orientam 

sobre o cuidados na dieta ,correto uso de 

medicamentos no controle da Hipertensão 

Arterial, no final do estudo será aplicado  

um novo instrumento  para determinar o 

conhecimento adquiridos e assim fazer 

comparação com os resultados iniciais e 

avaliar a eficácia das técnicas empregadas 

favorecendo um melhor acompanhamento 

e continuidade da doença . 

5.  Resultados Esperados 

         Neste trabalho após a implantação 

das ações propostas espero obter os 

principais resultados: diminuir o elevado 

índice  de pacientes com Hipertensão 

Arterial , assim como o melhoramento do 

conhecimento da população a cerca da 

HAS, diminuir os indivíduos com estilo de 

vida sedentário, elevar o conhecimento 

sobre as dietas mais saudáveis para a 

população, permitindo planejar estratégias 

de promoções e prevenções de saúde, 

estabelecendo  ações onde incluam 

medidas de curto, meio e de longo prazo, 

com o  objetivo de adequar o controle da 

Hipertensão Arterial  em nossa comunidade 

através de mudanças no estilo de  vida e 

que tenham um bom conhecimento de esta 

doença, as causas e conseqüências, assim 

como forma de prevenção,  criando 

vínculos de cor responsabilidade que 

facilita a identificação e o atendimento aos 

problemas de saúde da comunidade e com 

isso melhorar a qualidade de vida das 

pessoas : 

-  Reduzir o consumo de álcool. 

- Orientar que adicionem pelos menos 30 

minutos de atividade física diária de forma 

continua, caminhar, dançar, andar de 

bicicleta. 

- Orientar que estabeleçam seis refeições 

diárias. 

-  Utilizar alimentos ricos em potássio, 

como legumes, frutas e verduras. 



-Intensificação do controle de pacientes já 

diagnosticados visando prevenir 

complicações. 

- A identificação de casos não 

diagnosticados de Hipertensão Arterial para 

tratamento. 

- Possibililitar a identificação e tratamento 

de indivíduos de alto risco para 

Hipertensão Arterial. 

- Incluir no tratamento a medicina natural e 

tradicional como uma alternativa de 

tratamento não farmacológico. 

- Estabelecer a importância de realizar o 

tratamento fielmente e não interromper sem 

o consentimento do médico. 
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