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RESUMO 
 
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças de alta prevalência na 
população e considerada como um dos principais problemas de saúde. É uma doença crônica, 
sendo a principal causa das doenças cardiovasculares. Objetivos: Construir um projeto de 
intervenção para aumentar a adesão ao tratamento da hipertensão; Identificar os fatores de 
risco que incidem para as complicações decorrentes da HAS entre os hipertensos; Aplicar 
atividades educativas na reunião do hiperdia com o uso da educação em saúde para incentivar 
os hipertensos á realizar mudanças nos hábitos não-saudáveis; Reduzir as complicações 
cardiovasculares entre os hipertensos e o descontrole da HAS. Plano Operativo: Realizar 
ações para mudar o estilo de vida da população atentando para os riscos de alguns 
comportamentos que favorecem o surgimento da hipertensão o seu descontrole e agravos; 
Fazendo uso da educação em saúde serão implantadas atividades educativas sob a forma de 
roda de conversas, palestras, apresentação de slide, buscando alcançar os objetivos do plano 
operativo, prazo de seis meses para execução, responsáveis pelas ações ESF (médico, 
enfermeira, técnicos em enfermagem, ACS).Conclusão: Através da implantação e execução 
deste plano operativo espera-se o aumento na adesão ao tratamento e em longo prazo será 
impactado nos índices em saúde a redução de agravos/complicações cardiovasculares entre 
os usuários da área adstrita a ESF do Municipio de Piripiri-PI 
Descritores: Hipertensão arterial sistêmica. Estratégia de saúde da família. Educação em 
saúde. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Systemic arterial hypertension is one of the diseases of high prevalence in the 
population and considered as one of the main health problems. It is a chronic disease, being the 
main cause of cardiovascular diseases.Objectives: To construct an intervention project to 
increase adherence to the treatment of hypertension; To identify the risk factors that affect the 
complications resulting from hypertension among hypertensive patients; Apply educational 
activities in the hyperdia meeting with the use of health education to encourage hypertension to 
make changes in unhealthy habits; Reduce cardiovascular complications among hypertensive 
patients and the lack of control of hypertension. Operative Plan: Perform actions to change the 
lifestyle of the population, taking into account the risks of some behaviors that favor the 
appearance of hypertension, its lack of control and injuries; In order to achieve the objectives of 
the operational plan, six months for execution, responsible for the actions ESF (doctor, nurse, 
technicians in nursing, ACS). Conclusion: The implementation and execution of this operational 
plan is expected to increase adherence to treatment and in the long term will be impacted in 
health indices the reduction of cardiovascular diseases / complications among users of the area 
attached to the FHT of the Municipality of Piripiri-PI 

Descriptors: Systemic arterial hypertension. Family health strategy. Health education. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Análise de situações problemas do seu território 

 

Através da realização do diagnóstico foi identificado o problema com maior prevalência 

entre os usuários da estratégia de saúde da família do município de Piripiri-PI, o qual 

caracteriza-se pela hipertensão arterial sistêmica. 

 A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças de alta prevalência na população 

e considerada como um dos principais problemas de saúde. É uma doença crônica, sendo a 

principal causa das doenças cardiovasculares (BRASIL, 2013). 

De acordo com Brandão; et al, (2010) a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 

arterial (PA). hipertensão tem alta prevalência e baixas taxas de controle. Essa doença crônica 

é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e dos mais importantes 

problemas de saúde pública.  

A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a 

elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico ± AVE e 4% por doença isquêmica do 

coração ± DIC) sendo a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e 

mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos. No Brasil as DCV têm sido a principal causa 

de morte (BRANDÃO et al., 2010). 

Por se tratar de uma doença com maior prevalência é relevante desenvolver ações em 

saúde de viabilize a redução do descontrole da hipertensão e a ocorrência de agravos e 

complicações decorrentes da HAS entre os usuários da atenção básica orientado para 

mudanças no estilo de vida (MEV) e adesão ao tratamento. Vários estudos de revisão 

bibliográfica se referem que a qualidade do contato humano é um dos pontos críticos do 

sistema de saúde público brasileiro, dentro dessa perspectiva, existe uma atenção voltada ao 

hipertenso que promova o seu restabelecimento, assim como o acompanhamento do seu 

tratamento, de forma humanizada e coerente (BECK et al,2011). 

É importante o usuário reconhecer que a saúde não é responsabilidade exclusiva do 

setor saúde e vai além do estilo de vida saudável, na direção de um bem estar saudável 

(HAESER, BÜCHELE, BRZOZOWSKI, 2012). 

Dessa forma é necessário a colaboração do mesmo para a adesão ao tratamento da 

hipertensão e assim manter o controle da pressão arterial, através do tratamento farmacológico 

e adesão para o estilo de vida saudável.  

Através da avaliação das fichas de atendimento foi diagnosticado o aumento em cerca 

de 15% do numero de usuários hipertensos que buscam por atendimento quando estão 

descompensados. Isto se deve pela falta de compromisso com o tratamento farmacológico e 
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não farmacológicos. Portanto diante deste problema identificado caracteriza-se como objeto de 

estudo os hipertensos e a falta de adesão ao tratamento para a HAS. 

 
 
 
 
1.2 – OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo Geral: Construir um projeto de intervenção para aumentar a adesão ao 

tratamento da hipertensão.  

1.2.2 Objetivo Específicos:   

• Identificar os fatores de risco que incidem para as complicações decorrentes da HAS entre os 

hipertensos;  

• Aplicar atividades educativas na reunião do hiperdia com o uso da educação em saúde para 

incentivar os hipertensos á realizar mudanças nos hábitos não-saudáveis;  

• Reduzir as complicações cardiovasculares entre os hipertensos e o descontrole da HAS. 

 
 
2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1- Hipertensão arterial sistêmica doença crônica com maior prevalência entre a 

população brasileira. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) compreende uma das doenças de alta 

prevalência entre a população Brasileira e consequentemente é considerada como um dos 

principais problemas de saúde pública. É caracterizada por uma doença crônica não 

transmissível, sendo a principal causa para agravos e surgimento das doenças 

cardiovasculares (BRASIL, 2013).  

No Brasil, no ano 2000 aproximadamente 17 milhões de pessoas eram portadoras de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), sendo 35% constituídas por indivíduos com faixa etária 

entre 40 anos ou mais. De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde o 

número de portadores da HAS em todo o mundo era de 177milhões no ano 2000, com 

expectativa de alcançar cerca de 350milhões de pessoas até o ano de 2025 (BRASIL,2006). 

Dados atuais apresentam a prevalência de hipertensão arterial autorreferida entre os 

adultos na população brasileira de 24,1%, em indivíduos com faixa etária entre 18 a 24 anos 

como referência, onde todas as faixas etárias apresentaram maior chance a partir de 25 a 34 

anos (RC = 2,6; IC95% 2,0–3,4) até 65 anos ou mais (RC = 28,1; IC95% 21,7–36,4) (MALTA et  

al,2017). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição clínica multifatorial onde é 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). A hipertensão arterial 

tem alta prevalência e baixas taxas de controle. Essa doença crônica é considerada um dos 
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principais fatores de risco modificáveis e dos mais importantes problemas de saúde 

pública(BRASIL,2013). 

 A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente e isso 

tendo como fator de risco a elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico – AVE, e 

4% por doença isquêmica do coração – DIC), sendo a maioria em países de baixo e médio 

desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos, esse numero 

têm maior prevalência entre a população masculina. No Brasil as DCV têm sido a principal 

causa de morte (BRANDÃO et al., 2010). 

De acordo com Beck et al (2011), é uma doença com elevada prevalência entre a 

população adulta sendo assim é relevante desenvolver ações em saúde que viabilizem a 

redução do descontrole da hipertensão e a ocorrência de agravos e complicações decorrentes 

da HAS entre os usuários da atenção básica orientando os mesmos para mudanças no estilo 

de vida (MEV) e adesão ao tratamento.  

Realizando a busca nos bancos de dados é possível identificar vários estudos que 

referem que a qualidade do contato humano é um dos pontos críticos do sistema de saúde 

público brasileiro, sendo assim, dentro dessa perspectiva, existe uma atenção voltada ao 

hipertenso que promova o seu restabelecimento, assim como o acompanhamento do seu 

tratamento, de forma humanizada e coerente (BECK et al,2011). 

Para se prevenir dos agravos decorrentes da Hipertensão se faz necessário a adesão 

ao tratamento e aderir a mudanças no estilo de vida, a saúde não é responsabilidade exclusiva 

do setor saúde e vai além do estilo de vida saudável, na direção de um bem estar saudável, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida e a prevenção do aumento de internações 

hospitalares com práticas de prevenção e promoção á saúde (HAESER, BÜCHELE, 

BRZOZOWSKI, 2012).   

Compreende-se que para a efetiva redução das complicações cardiovasculares é 

importante manter o controle da PA e evitar os agravos e complicações decorrentes da 

hipertensão e isso se dá através da adesão ao tratamento e para mudanças do estilo de vida, o 

estilo de vida da população representa um importante papel na alta prevalência da hipertensão. 

Existem alguns fatores nutricionais que podem afetar a pressão arterial como: obesidade e 

ingestão energética, ingestão de gorduras, sódio, potássio e fibras dietéticas, consumo de 

bebidas alcoólicas. A obesidade pode aumentar diretamente a pressão arterial, sendo os 

indivíduos obesos mis suscetíveis ao aumento de pressão (COSTA, 2013).  

Dentre as doenças crônicas uma das que se destacam segundo Zamai et al. (2012), a 

HAS um problema de difícil resolutividade devido o seu controle que depende do 

comportamento do paciente principalmente se o mesmo mantiver uma vida sedentária, abuso 

de bebidas alcoólicas e uma alimentação rica em carboidratos, lipídios e sódio. Sendo uma 

doença com elevado fator de risco para o desenvolvimento do acidente vascular cerebral e 

infarto agudo do miocárdio. 
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Compreende-se que as complicações da hipertensão arterial, em muitos casos, levam 

o paciente a requerer cuidados médicos de alto custo, exigindo uso constante de 

medicamentos, exames complementares periódicos e procedimentos como diálise e, até 

mesmo, transplante. No Brasil, as doenças cardiocirculatórias são uma das principais causas 

de internações hospitalares e, reconhecidamente, envolvem custos elevados (COSTA et al., 

2007). 

Modificações do estilo de vida podem se refletir no retardo do desenvolvimento da HAS 

em indivíduos com pressão limítrofe e ainda aos que possui a hipertensão pode manter o 

controle evitando os agravos cardiovasculares Tem também impacto favorável nos fatores de 

risco envolvidos no desenvolvimento ou agravos da hipertensão (grau B) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

2.2 - Mudança no estilo de vida para o controle da hipertensão e reduzir os 

agravos cardiovasculares 

Para a promoção da saúde é preciso aderir ao tratamento da HAS e este é realizado 

através de estratégias que incluem mudanças do estilo de vida e terapia farmacológica. Busca-

se orientar um padrão dietético, rico em frutas, hortaliças, fibras e laticínios com baixos teores 

de gordura e quantidade reduzida de sódio associado à atividade física regular, com exercícios 

aeróbicos e de resistência, são medidas não farmacológicas de tratamento (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

A redução dos níveis da PA em hipertensos produz benefícios como a diminuição de 

doenças do aparelho circulatório, complicações e até mesmo risco de morte (THOMOPOULOS; 

PARATI; ZANCHETTI, 2014; 2015). 

Além da mudança na alimentação é imprescindível a inserção de atividade física no 

cotidiano do hipertenso a fim de evitar o sedentarismo e prevenir o descontrole da PA. O 

padrão alimentar da população urbana brasileira sofreu modificações expressivas, com 

aumento no consumo de proteínas de origem animal, e lipídios de origem animal e vegetal, e 

redução no consumo de cereais, leguminosas, raízes e tubérculos,favorecendo a obesidade e 

consequentemente o aumento da prevalência da hipertensão arterial entre a população 

(MONTEIRO et al,2000). 

Existem outros fatores que associado a alimentação não saudável como 

hereditariedade, obesidade e inatividade física tem contribuído para a elevação na prevalência 

da hipertensão e do diabetes mellitus (RIBEIRO et al,2006). 

Segundo Gravina et al (2006), a prática de atividade física e a mudança nos hábitos 

nutricionais favorece no controle da hipertensão arterial sistêmica e a prevenção de agravos 

cardiovasculares. A atividade física deve ser de fácil realização com exercícios de curta 

duração e baixa intensidade visando desenvolver resistência flexibilidade, articular e força 

muscular sem provocar lesões e pode ser fracionada ao longo do dia (...). Isto deixa claro que 
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os idosos hipertensos não podem desenvolver qualquer tipo de atividade, pois pode provocar 

lesões e outras complicações em função do estado de saúde que se encontram. 

Portanto a prática de realizar exercício físico promove uma melhoria no funcionamento 

geral dos sistemas viscerais (cardiovascular, respiratório, digestivo, nervoso, muscular etc.), 

permite também a melhor irrigação dos tecidos, o melhor desempenho do aparelho locomotor, 

além de regularizar o trânsito gastrintestinal, o sono, a função cognitiva, no caso da memória e 

de favorecer o controle de doenças crônico degenerativas como a Hipertensão Arterial, 

Diabetes Melitus, aumento do HDL colesterol e diminuição das Triglicérides (GASPAR, 2004). 

Deve ser indicado ao paciente hipertenso algumas atividades diárias para que o 

mesmo possa aderir no seu cotidiano tais como: Caminhadas, atividades aeróbicas reduzem 

os sintomas de angina; melhora a falta de ar em pessoas com insuficiência cardíaca; reduz a 

intensidade da dor ao caminhar em pessoas que tem obstrução dos vasos das pernas; melhora 

a qualidade de vida; ajuda no controle da pressão arterial das gorduras sanguíneas em 

pacientes com doenças nas coronárias; reduz em um quarto a mortalidade em pessoas que 

infarto do miocárdio (BORTH et al,2010). 

Na realização da pesquisa bibliográfica é possível identificar que os artigos publicados 

nas bases de dados deixam bem claro a importância da atividade física para as pessoas 

hipertensas. De acordo com Witcel (2006),o treinamento físico aeróbio consiste em um forte 

aliado na prevenção e controle da hipertensão.  

Os exercícios quando realizados sob a supervisão de profissionais da área da saúde, 

podem evitar que o hipertenso chegue à morbidade e que o mesmo tenha uma vida de ótima 

qualidade sem nenhuma complicação que leve a doenças vasculares provocadas pelo impacto 

da pressão arterial(WITCEL,2006).   

O autor ainda ressalta que a hipertensão pode ser tratada de duas formas, tratamento 

farmacológico que é com medicamentos que controlam a pressão alta, e a não farmacológica 

que além de medicamentos a atividade física, que dependendo do grau da hipertensão pode 

ser controlada apenas com exercícios físicos, devidamente prescritos por um profissional da 

área(WITCEL,2006). 

Os exercícios físicos diminuem os níveis pressóricos e leva a uma melhora do 

condicionamento físico, com isso prevenindo doenças cardiovasculares. Com base nesses 

benefícios da atividade física à saúde e em principal a hipertensão, abaixo será prescritas 

atividades físicas que podem ser praticados por hipertensos. (MANTOVANI,2012). 

Os exercícios devem ser dinâmicos (aeróbicos) como, caminhar, correr, nadar, pedalar 

e dançar, com intensidade de leve a moderada e entre 40 a 60% da captação máxima de 

oxigênio (Vo₂), com frequência cardíaca entre 60 a 80% da máxima, com duração de 30 a 60 

minutos por dia e no mínimo três vezes por semana. Se seguidos esses exercícios há uma 

diminuição de 10 a 20 mmHg (milímetros de mercúrio) na pressão arterial sistólica e entre 5 a 
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15 mmHg para a pressão diastólica e pode até levar a uma normalização da pressão aos 

hipertensos leves e moderados (MANTOVANI,2012). Para casos de hipertensão severa deve 

se fazer um tratamento farmacológico antes de qualquer atividade física. 

A elaboração deste plano justifica-se pela importância de reduzir as complicações 

cardiovasculares entre a população adulta hipertensa da área adstrita a ESF, com o 

conhecimento da doença é possível aderir ao tratamento com maior facilidade, é isto que se 

busca na implementação deste plano na unidade ESF do Município de Piripiri-PI. 

 

3 – PLANO OPERATIVO 

INTERVENÇÃO EM SAÚDE PARA AUMENTAR A ADESÃO AO TRATAMENTO E REDUZIR 

AS COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES ENTRE OS HIPERTENSOS DA ÁREA 

ADSCRITA A ESF 

Objetivo Geral: Construir um projeto de intervenção para aumentar a adesão ao tratamento da 

hipertensão.  

 Planilha de Intervenção 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

População com 
fatores de riscos 
para o 
surgimento das 
doenças 
Crônicas: 
sedentarismo, 
obesidade, 
alcoolismo, 
tabagismo, 
alimentação 
inadequada 

Mudar o estilo de 
vida da população 
atentando para os 
riscos de alguns 
comportamentos 

Que favorecem o 
surgimento da 
hipertensão o seu 
descontrole e 
agravos  

-Orientar a 
população 
hipertensa da 
área para a 
importância de 
mudanças no 
estilo de vida; 

-incluir os 
hipertensos 
em grupo 
operativos 
com intuito de 
realizar 
atividades 
físicas . 

Prazo 6 meses 

-Fazendo uso 
da educação 
em saúde serão 
implantadas 
atividades 
educativas sob 
a forma de roda 
de conversas, 
palestras, 
apresentação 
de slide, 
buscando 
alcançar os 
objetivos do 
plano operativo 

ESF (médico, 
enfermeira, 
técnicos em 
enfermagem, 
ACS) 

Falta de adesão 
ao tratamento 
para a 
Hipertensão 

Aumentar a 
adesão ao 
tratamento para 
reduzir as 
complicações 
cardiovasculares 
entre a população 
adulta/hipertensa; 

Reduzir os 
internamentos 
hospitalares 
decorrentes do 
descontrole da 

-sensibilizar 
os pacientes 
hipertensos 
para a 
importância de 
conhecer sua 
doença isso 
implica nos 
fatores de 
riscos, 
tratamento e 
complicações; 

-Incentivar a 

-Reuniões no 
grupo operativo 
Hiperdia; 

-Conversação 
na sala de 
espera; 

-Visitas 
domiciliares 

-Atividades 
educativas nas 
reuniões e 
palestras 

ESF (médico, 
enfermeira, 
técnicos em 
enfermagem, 
ACS) 
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HAS; 

Promover o 
controle da PA 
dos hipertensos a 
fim de trazer 
melhorias a sua 
saúde. 

adesão ao 
tratamento 
farmacológico 
e não 
farmacológico 
para o 
controle da 
HAS 

Prazo 6 
meses 

visando a 
melhor 
compreensão e 
conscientização 

 
 

 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Para a execução das atividades, metas e alcançar os objetivos do plano operativo é 

imprescindível o trabalho em equipe, para cada atividade, estratégia ou ação os profissionais 

da ESF serão mediadores, portanto para avaliação dos resultados foi adotado o percentual de 

totalidade de hipertensos da área adstrita para participar das ações do plano, para avaliação da 

adesão ao tratamento e ao acompanhamento no hiperdia, será verificado o aumento de 

hipertensos neste grupo operativos e assim mensurar o aumento na adesão ao 

comportamento, os resultados serão esperados em cerca de 6 meses, onde será o período 

estimado para a implantação e execução do plano operativo. 

Ao implantar este plano na unidade de ESF de Piripiri-PI, espera-se: 

• A adesão em até 70% dos hipertensos ao tratamento farmacológico e não-

farmacológico; 

• Aumento em 90% para o compromisso de os usuários hipertensos seguirem 

corretamente o tratamento prescrito pelo médico; 

•  Estimular a realização de atividades físicas e mudanças nos hábitos 

alimentares. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Através da implantação e execução deste plano operativo espera-se o aumento na 

adesão ao tratamento e em longo prazo será impactado nos índices em saúde a redução de 

agravos/complicações cardiovasculares entre os usuários da área adstrita a ESF do Municipio 

de Piripiri-PI. Os objetivos devem ser alcançados através da ações uma vez que estima-se que 

após melhorar o conhecimento acerca da hipertensão a maioria dos pacientes irá aderir à 

mudança comportamental com reeducação alimentar, inserção de atividades físicas e adesão 

ao tratamento farmacológico para HAS. 
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Quanto à redução de doenças cardiovasculares espera-se em longo prazo os impactos 

positivos indicando a redução nos registros, entretanto, análise futura será realizada após a 

implementação do plano para realizar esta mensuração. 

Sendo assim salienta-se que é importante permanecer com essa prática a fim de 

manter os resultados satisfatórios na situação de saúde da população mesmo após os meses 

estipulados nas metas e prazos. 
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