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Resumo 

O presente estudo trata sobre o controle da Hipertensão visto que o mesmo é um dos 

grandes problemas atuais da Saúde Pública. Observa-se que apesar das ações 

executadas em relação a doença, estas não estão sendo suficientes para manejar de 

forma desejada os casos atendidos e controlar as taxas de hipertensos, pois muitas 

vezes os pacientes não fazem uso da medicação corretamente, não seguem a dieta, 

não compreendem sua doença e a necessidade de cuidado continuado e adoção de 

novos hábitos em seu cotidiano. O presente trabalho tem por objetivo melhorar as ações 

para o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica nos pacientes da Unidade Básica de 

Saúde Maria do Livramento Alves da Silva. O plano operativo tem como proposta ações 

de caráter informativo que serão realizadas em formas de palestras, as mesmas serão 

organizadas de duas formas: uma visando o público já hipertenso e outra como forma 

preventiva para os que ainda não possuem a doença, a mesma será aplicada para 

grupos de risco. A ação com pretensão continuada será feita por meio da formação de 

oficinas que disponibilizarão do ensino de metodologias da prática de atividades físicas 

e a produção de alimentos saudáveis. A equipe espera que com a implantação desse 

projeto de intervenção haja uma melhora na qualidade de vida da população, uma 

melhor adesão ao tratamento dos pacientes com hipertensão, o controle da doença, 

visando diminuir o surgimento de complicações e mortalidade por causas relacionadas 

a ela. 

Descritores: Hipertensão; Doenças Cardiovasculares; Prevenção primária; Saúde 
pública. 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONTROL OF SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS IN 
UBA DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI 

 

 

Abstract 

The present study deals with the control of Hypertension since it is one of the great 

problems of Public Health today. It is observed that despite the actions performed in 

relation to the disease, these are not enough to manage the cases served and control 

hypertensive rates, as patients often do not use the medication correctly, do not follow 

the diet, do not understand their illness and the need for continued care and adoption of 

new habits in their daily lives. The present study aims to improve the actions for the 

control of Systemic Arterial Hypertension in the patients of the Basic Health Unit Maria 

do Livramento Alves da Silva. The operational plan proposes actions of an informative 

nature that will be carried out in lectures, which will be organized in two ways: one aimed 

at the already hypertensive public and another as a preventive way for those who do not 

yet have the disease, it will be applied for at-risk groups. The action with continued 

intention will be made through the formation of workshops that will make available the 

teaching of methodologies of the practice of physical activities and the production of 

healthy foods. The team hopes that with the implementation of this intervention project 

there will be an improvement in the quality of life of the population, a better adherence 

to the treatment of patients with hypertension, the control of the disease, aiming to 

reduce the appearance of complications and mortality due to causes related to it. 

Keywords: Hypertension; Cardiovascular diseases; Primary prevention; Public health. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abreviaturas e Siglas 

 

 

AB          Atenção Básica 

DBHA     Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

DM          Diabetes Mellitus 

ESF         Estratégia Saúde da Família 

HAS        Hipertensão Arterial Sistêmica 

MEV        Modificações de estilo de vida 

NASF      Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

RAS        Redes de atenção a Saúde 

SUS        Sistema Único de Saúde 

SISAB    Sistema de Informação para a Atenção Básica  

SBC        Sociedade Brasileira de Cardiologia 

UBS        Unidade Básica de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Introdução 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos grandes problemas atuais da 

Saúde Pública. No Brasil, pesquisas apontam a prevalência acima de 30%,5 ou seja, um 

em cada três brasileiros (25% da população) apresenta hipertensão, atingindo mais de 

50% da população na terceira idade e, surpreendentemente, 5% da população de 

crianças e adolescentes brasileiros. Até 2025, estima-se que o número de hipertensos 

no país poderá ter aumento de 80%. 

Para10 conhecer a taxa de detecção, tratamento e controle da hipertensão é 

essencial para traçar estratégias de promoção e prevenção em todos os níveis (primário, 

secundário e terciário) dessa patologia. Entretanto, embora vários autores tenham 

publicado artigos sobre o tema em diversos países, na América Latina e, em especial, 

no Brasil, esses estudos ainda são muito escassos.  

A atenção primária a saúde é entendida como estratégia 

organizativa do SUS, porta de entrada para a RAS e ordenadora 

do acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde 

do SUS. Tem como instrumento na sua consolidação/construção 

a Estratégia de saúde da família com cronograma de ações e 

programas de trabalho voltado a prática de promoção de saúde, 

prevenção de agravos, ações de recuperação, epidemiologia, 

vigilância sanitária, educação em saúde. A rede de atenção à 

Saúde é composta por dispositivos estratégicos que visão 

potencializar ações e tornar a rede a mais resolutiva, próximos 

da comunidade e mais sensível as suas demandas.9 

Para potencializar a atenção prestada pelas equipes de estratégia de saúde da 

família surgiram as equipes do núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica 

(Nasf-AB), constituídas por uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da 

saúde, que trabalham de forma integrada a ESF, fornecendo apoio pedagógica, clínico 

e sanitário, atuando como coparticipantes no gerenciamento do cuidado. Essas equipes 

atuam compartilhando saberes com as equipes e população adstrita, através de práticas 

que efetive ainda mais as ações da estratégia de saúde da família, tendo como foco as 

demandas oriundas do território e as necessidades de saúde da população. 

Boqueirão do Piauí é um município recém emancipado 

politicamente, antes apenas um povoado, foi desmembrado do 



 

 

 
 

município de Campo Maior em 26 de janeiro de 1994, 

completando apenas 24 anos de emancipação política. A cidade 

conta com aproximadamente 6.335 habitantes, localiza-se na 

microrregião de Campo Maior compreendendo uma área 

irregular de 281km2, tendo como limites ao norte os municípios 

de Boa Hora e Capitão de Campos, ao sul os municípios de 

Cocal de Telha e Nossa Senhora de Nazaré, a leste os 

municípios de Capitão de Campos e Cocal de Telha, e a oeste 

Nossa Senhora de Nazaré, Cabeceiras do Piauí e Boa Hora, 

distancia cerca de 132 Km de Teresina, capital do Piauí14.  

Por um longo período de tempo o município ficou sem avanços nos quesitos 

estruturação física e nos serviços públicos municipais e de saúde, atualmente o 

município possui uma rede de atenção à saúde bem mais desenvolvida e organizada, o 

mesmo, conta com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), nomeada como Maria do 

Livramento Alves da Silva, que foi inaugurada em 2016 e fica localizada na zona urbana, 

além de mais duas unidades básicas de saúde localizada na zona rural.  

A UBS Maria do Livramento Alves da Silva, conta com uma equipe de trabalho 

composta por um enfermeiro, uma equipe de saúde bucal e uma equipe de agentes 

comunitários de saúde com 8 integrantes, o atendimento médico ocorre diariamente 

com exceção da sexta-feira, três médicos que se revessam no atendimento clínico das 

diferentes UBS’s tanto na região urbana quanto nas rurais.  A população atendida pela 

equipe atualmente corresponde a mais de 90% da população da zona urbana, com sua 

área de abrangência. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do município de Boqueirão do 

Piauí, configura-se na modalidade NASF 2, trata-se de uma equipe relativamente jovem 

e com qualificação, composta por uma nutricionista, uma educadora física, duas 

fisioterapeutas e uma psicóloga, que presta apoio a três Unidades Básicas de Saúde. A 

equipe NASF-AB atua de forma vinculada a estratégia de saúde da família na realização 

de grupos operativos dentro da unidade. 

As causas por demanda de atendimento na Unidade Básica de Saúde do 

Município de Boqueirão do Piauí são diversas, embora seja ampla a variedade de 

problemas de saúde, existe algumas muito frequentes, responsável por cerca da metade 

de toda a demanda trazida pela população. A demanda por atendimento mais prevalente 

no município, como pode ser observado através do levantamento do perfil 

epidemiológico da Unidade Básica de Saúde Maria do Livramento Alves da Silva, está 



 

 

 
 

relacionada a doenças crônicas não transmissíveis como Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus, principalmente hipertensão arterial. 

Atualmente, a UBS oferece cuidado continuado a aproximadamente 82 

diabéticos,17 gestantes, 58 crianças maiores de um ano (1-2), 397 hipertensos, fazendo 

uma cobertura total a 1006 famílias do seu território de abrangência, com uma 

predominância de atendimentos ao sexo feminino com faixa etária de 35 a 62 anos.  

Dentre as principais ações realizadas pela Instituição referida acima, destaca-se 

o “Hiperdia”, na qual há cadastramento e acompanhamento de todos os hipertensos e 

diabéticos, garantindo o recebimento dos medicamentos prescritos. Apesar disso, a 

prevalência de casos de hipertensão ainda é alta, sendo uma situação problema no 

cotidiano de trabalho, pois a hipertensão arterial desencadeia graves situações 

individuais e familiares, como invalidez, elevado número de mortes prematuras, perda 

de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, 

impactos econômicos para as famílias, gastos públicos com internações, além de ser 

um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. 

O que se observa, é que apesar das ações executadas, estas não estão sendo 

suficientes para manejar de forma desejada os casos atendidos e controlar as taxas de 

hipertensos, pois muitas vezes os pacientes não fazem uso da medicação corretamente, 

não seguem a dieta, não compreendem sua doença e a necessidade de cuidado 

continuado e adoção de novos hábitos em seu cotidiano. Tais problemas são 

preocupantes tendo em vista que, o agravamento dessa condição de saúde, podem 

gerar as condições necessárias para o desenvolvimento de complicações sérias 

prejudicando o seu bem-estar físico, social e psicológico. O presente trabalho tem por 

objetivo melhorar as ações para o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica nos 

pacientes da Unidade Básica de Saúde Maria do Livramento Alves da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Revisão da literatura 

 

Definição de Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 

140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos 

que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.13 

A hipertensão ocorre quando os níveis de pressão arterial se encontram acima 

dos valores de referência para a população em geral. Trata-se de um problema de saúde 

crônico que, após o diagnóstico, acarretará em visitas regulares de controle, 

modificações de estilo de vida e início de tratamento farmacológico em situações 

específicas para tentar impedir o desenvolvimento de complicações.13 

 

O impacto da Hipertensão Arterial  

A hipertensão arterial já é considerada em âmbito nacional um problema de saúde 

pública, a mesma constitui fator de risco para complicações cardíacas e 

cardiovasculares. De acordo com11, em 2000, a prevalência da HAS na população 

mundial era de 25% e a estimativa para o ano de 2025 é de 29% e estudos revelam que 

a prevalência da hipertensão variou entre 22,3 e 43,9%, com média de 32,5%. 

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, o que associado a fatores como hereditariedade, obesidade e inatividade 

física tem contribuído para a elevação na prevalência da hipertensão e do diabetes12. 

Com o aumento do sedentarismo e do consumo de sal, a hipertensão vem se 

tornando um problema sério e que deve ser olhado com cuidado. Se o paciente convive 

com a hipertensão arterial desde a infância, a chance de aparecimento precoce de 

doenças como insuficiência renal, hipertrofia e insuficiência cardíaca, demência senil ou 

acidentes vasculares cerebrais é maior12. 

Segundo11os indivíduos com idade entre 50 e 59 anos têm 5,35 vezes mais 

chances de serem hipertensos do que os de 20 aos 29 anos. Os fumantes têm 2,36 

vezes mais chances do que os não fumantes; os obesos têm 2,35 vezes mais chances 

do que os indivíduos de peso normal, e os indivíduos com DM têm 2,9 vezes mais 

chances de serem hipertensos do que os sem DM. De acordo com12 os fatores de risco 

e os indicadores da doença cardiovascular, e consequentemente, da hipertensão, já se 

encontram presentes na adolescência. 



 

 

 
 

 

Hipertensão Arterial Sistêmica: fatores de risco 

 

Podemos citar como causas da hipertensão a obesidade, consumo excessivo de 

álcool, sal em excesso, tabagismo, sedentarismo e fator hereditário. Esta doença é um 

dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares e é considerada um 

problema de saúde pública no âmbito mundial, além de ser uma doença que tem relação 

direta como o estilo de vida da pessoa, ou seja, é notório que nos dias atuais o estilo de 

vida influencia consideravelmente na saúde de indivíduos, grupos de pessoas e até 

mesmo de comunidades. Mas infelizmente o jovem hoje frequentemente assume esses 

comportamentos de risco, o que é preocupante, pois essas atitudes podem se perpetuar 

ao longo da vida e levarão desenvolvimento de complicações cardiovasculares mais 

precoces na idade adulta1. 

 No Brasil, o controle e prevenção da HAS e suas complicações constituem o 

maior desafio para as equipes de Atenção Básica (AB). Na ESF a proximidade e o 

vínculo entre a equipe multidisciplinar e usuários reforçam a responsabilidade 

profissional e a corresponsabilidade dos pacientes na manutenção da pressão arterial 

em níveis considerados normais. Nesse contexto, o Ministério da Saúde preconiza que 

sejam trabalhadas as modificações de estilo de vida- MEV, essenciais no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão2.  

A reeducação alimentar, sobretudo quanto ao consumo de sal e ao controle do 

peso, a prática de atividade física, o abandono do tabagismo e a redução do uso 

excessivo de álcool são fatores que precisam ser adequadamente abordados pela 

equipe de saúde e controlados pelos pacientes2. 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia13, em sua 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (DBHA) endossa a necessidade da mudança no estilo de vida como 

principal estratégia para prevenção da HAS e acrescenta que as políticas públicas de 

saúde devem enfatizar o diagnóstico precoce, a oferta dos medicamentos de uso 

contínuo, além de protocolos assistenciais de monitoramento da PA e controle dos 

fatores de risco. 

 

Obesidade X Hipertensão Arterial  

 

 Estimativas do Ministério da Saúde indicam que quase 30% da população 

brasileira têm pressão alta. E aproximadamente 70% dos homens e 61% das mulheres 



 

 

 
 

com hipertensão são obesos, ou seja, têm um índice de massa corporal superior a 30 

kg/m². 

O excesso de peso que leva à obesidade pode ser causado por diversos fatores, 

desde alterações hormonais, como também a genética de cada um e até mesmo a 

idade. Mas o que muitas pessoas não sabem é que um excesso de apenas 20% do 

peso normal já pode aumentar em até oito vezes a incidência da hipertensão arterial. 

A obesidade é um fator de risco de diabete, doença coronariana, hipertensão, 

cálculo biliar, gota, osteoartrite, bem como câncer de mama, cólon e próstata. Estas co-

morbidades aumentam o risco de mortalidade prematura, elas também aumentam o 

risco de permanência mais prolongada no hospital e recuperação mais difícil de vários 

problemas médicos agudos e cirurgia.7 

Dentre os diversos fatores que podem vir a desencadear o 

desenvolvimento da obesidade, duas variáveis de natureza 

comportamental: os baixos níveis habituais e prática de 

atividade física e hábitos alimentares inadequados dão 

apontados como os seus principais agentes causadores.6 

Existem diferentes formas de obesidade, mas a do tipo visceral, também 

conhecida como obesidade abdominal, é a que está mais associada à elevação da 

pressão arterial4. Sabe-se hoje que medidas de emagrecimento para pacientes obesos 

reduzem os riscos de hipertensão e, também, de doenças cardiovasculares. 

A obesidade desencadeia aumento de fluxo sanguíneo regional, débito cardíaco 

e pressão arterial e elevação na resistência vascular periférica. O aumento da pressão 

arterial é muitas vezes decorrente de alterações na natriurese pressórica. A elevação 

da pressão arterial resulta na maior excreção renal de sódio o que permite a regulagem 

da pressão arterial em indivíduos normais. Porém, nos obesos, a natriurese não ocorre 

de forma eficiente, pois se observa um mecanismo contrário6.  

O aumento mundial da prevalência da obesidade atribui-se 

principalmente às mudanças dos estilos de vida (aumento do 

consumo de alimentos ricos em gordura, redução da atividade 

física, etc), que incidem sobre uma certa susceptibilidade ou 

predisposição genética para ser obeso. A co-existência de 

obesidade em vários membros da mesma família confirma a 

participação da herança genética na incidência da obesidade. A 

probabilidade de que os filhos sejam obesos quando os pais o 

são, foi estimada em alguns estudos obtendo-se percentagem 



 

 

 
 

entre 50 e 80%. Os estudos de segregação de núcleos 

familiares, de adoções e entre gêmeos, confirmam a tese de que 

o risco de obesidade é superior nos descendentes de pessoas 

obesas.8 

Em pessoas que sofrem com a obesidade, uma das principais formas de prevenir 

o surgimento da hipertensão é realizar mudanças no estilo de vida. Isso porque até 

mesmo pequenas reduções de peso já podem normalizar os níveis da pressão arterial 

em pacientes com hipertensão leve. Apesar de ser difícil motivar o paciente hipertenso 

e obeso a adquirir hábitos mais saudáveis, isso é muito importante para promover o 

emagrecimento e, com isso, prevenir os riscos da hipertensão.8 

 

Promoção de saúde na Prevenção e Controle da hipertensão arterial sistêmica 

 

Mudanças no estilo de vida são altamente recomendadas na prevenção primária 

da hipertensão arterial, já que auxiliam na redução da PA bem como na mortalidade por 

doenças cardiovasculares, além de melhorem significativamente a qualidade de vida de 

modo geral. 13  

Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância e adolescência, 

incluindo atividades físicas regulares e alimentação equilibrada de nutrientes. As 

principais recomendações não medicamentosas para prevenção primária da HAS 

incluem, portanto, a alimentação saudável, o consumo controlado de sódio e álcool, o 

combate do sedentarismo e ao tabagismo. O sucesso do tratamento da hipertensão 

arterial com medidas nutricionais depende da adoção de um plano alimentar saudável 

e sustentável. A dieta deve enfatizar o consumo de frutas, hortaliças e laticínios com 

baixo teor de gordura; inclui a ingestão de cereais integrais, frango, peixe e frutas 

oleaginosas; preconiza a redução da ingestão de carne vermelha, doces e bebidas com 

açúcar.13 

O Ministério da Saúde9 orienta que a prevenção primária da doença deve ser 

direcionada para remover os fatores de risco associados à doença. Deve se enfatizar o 

controle do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, do consumo de sódio, de 

bebidas alcoólicas e o estímulo à alimentação saudável, além da prática frequente de 

atividades físicas. O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as ações para o manejo 

adequado da HAS devem estar sustentadas em três eixos: a vigilância da hipertensão 

com suas comorbidades e determinantes; a integralidade do cuidado; e a promoção da 

saúde.  



 

 

 
 

A prevenção secundária, é realizada no indivíduo, sob a ação do agente 

patogênico, ao nível do estado de doença, e inclui: diagnóstico, tratamento precoce, 

limitação da invalidez. Segundo parâmetros do Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao diabetes mellitus1, a prevenção secundária destina-se a 

detecção e tratamento precoce da HAS, quando possível; evitar o aparecimento de 

complicações e retardar a progressão do quadro clínico. Toda ação deve ser 

programada a partir da identificação de fatores de risco associados, lesões em órgãos-

alvo e avaliação de co-morbilidades. 

No que tange a prevenção terciária, consiste na prevenção da capacidade através 

de medidas destinadas à reabilitação. Assim, o processo de reeducação e readaptação 

de pessoas. Portanto, para o Ministério da Saúde9, a prevenção terciária tem por 

finalidade prevenir ou retardar o desenvolvimento de complicações agudas e crônicas 

da HAS e também evitar mortes precoces. Nesta fase, faz-se também necessária 

atuação visando reabilitar os indivíduos acometidos pelas complicações (insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal, retinopatia hipertensiva, entre outras).  

Para que haja despertar para autocuidado é necessário que as 

pessoas percebam as próprias necessidades, ou seja, passem 

a indagar-se sobre que é realmente preciso ter no estilo de vida 

para manter a saúde. A percepção do indivíduo sobre um 

problema a ser enfrentado é um fator importante que influência 

na reação para a busca de melhorias. A partir deste ponto, há 

possibilidade de harmonizar a saúde com o viver cotidiano.12 

Em princípio, as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) possuem os 

melhores atributos para uma boa condução e manejo desta condição crônica. Isso se 

justifica pelo fato de que tais equipes podem apoiar, mais efetivamente, as mudanças 

no estilo de vida dos hipertensos acompanhados e a adesão ao tratamento, já que os 

seus princípios estão diretamente relacionados com uma boa interação 

profissional/usuário, permitindo a cor responsabilização pelo tratamento e a 

sensibilização para a promoção de hábitos de vida saudáveis.2 

O tratamento da pessoa com HAS deve ser multiprofissional. Na atenção básica, 

visa a manter os níveis pressóricos controlados, de acordo com as características do 

paciente, com a finalidade de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. O principal 

desafio para a atenção básica é fazer com que o paciente diagnosticado inicie o 

tratamento e mantenha o acompanhamento regular onde, por meio deste ele seja 

motivado à adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso.  



 

 

 
 

Deve ser um tratamento individualizado, respeitando situações como idade, 

presença de outras doenças, estado mental do paciente, uso de outras medicações, 

dependência de álcool ou drogas, cooperação do paciente e restrições financeiras. Os 

objetivos principais do tratamento da HAS compreendem, além da melhora na qualidade 

de vida, a prevenção de complicações agudas e crônicas relacionadas direta ou 

indiretamente com a HAS, o tratamento das doenças concomitantes e a redução da 

mortalidade.12  

O tratamento da hipertensão é permanente, durando por toda a vida do indivíduo, 

pois se trata de uma patologia crônica. A adesão ao plano terapêutico ocorre quando o 

paciente começa a conhecer a patologia e suas consequências em longo prazo e quais 

benefícios virão. O estilo de vida pode ser definido como o conjunto de hábitos e 

costumes de uma pessoa que pode ser alterado por meio do processo de socialização. 

Estes hábitos são, na maioria das vezes, expressos sob a forma de consumo de 

substâncias como o álcool, tabaco, chá, café e também a execução de atividades físicas 

que deve ser associada com uma boa alimentação.13 

Uma mudança no estilo de vida de uma pessoa contribui, de forma positiva, na 

qualidade de vida, que é definida pelo bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. 

A maior razão para o controle inadequado é a falta de adesão ao tratamento, uma vez 

que um percentual considerável de remédios prescritos por médicos e recomendações 

de mudança nos hábitos de vida não são acatados por muitos pacientes.1  

A participação ativa do indivíduo é a única solução eficaz no controle da doença e 

na prevenção de suas complicações. Para que haja esse engajamento, é importante 

que haja vínculo suficiente entre médico e paciente.  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui importante papel 

na redução das incidências de agravos frente a HA, pois dentro 

de suas atividades, são realizados programas de ação 

preventiva, bem como acompanhamento e orientação. De 

acordo com Ministério da saúde, a principal estratégia para o 

tratamento da hipertensão é a realização de educação em saúde 

por meio de conhecimentos e mudanças de comportamento em 

relação às doenças e quanto aos fatores de risco.1 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Plano operativo 

Situação 
problema 

Objetivos Metas/ prazos Ações/ estratégias Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade 

do controle 

da PA dos 

pacientes 

Hipertensos 

Identificar 

pacientes com 

risco para o 

desenvolvimento 

de hipertensão. 

 

Realizar o 

levantamento de 

todos os 

hipertensos e 

grupo de risco 

atendidos na 

UBS 

1 mês 

Organizar um dia “D” 

com diversas ações 

sociais, visando o 

levantamento de 

dados 

(socioeconômicos, 

alimentares e 

histórico de doenças 

familiares) sobre 

pacientes 

hipertensos através 

do questionário de 

anamnese (ANEXO 

1) 

Profissionais da 

equipe do 

NASF 

(Nutricionistas, 

Educadores 

Físicos, 

Fisioterapeutas, 

Psicólogos.) 

Profissionais da 

Equipe ESF 

(Médicos e 

Enfermeiros e 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde) 

Melhorar o nível 

de informação da 

população sobre 

os fatores de 

risco da 

hipertensão 

arterial. 

 Realizar   

palestras 

semanalmente. 

Como forma de 

prevenção de 

complicações.  

Realizar palestras 

educativas, 

ressaltando como a 

hipertensão pode ser 

controlada; 

Realizar palestras 

educativas sobre 

alimentação 

saudável, Sobre 

estratégias para  

redução do consumo 

de  sal na 

alimentação, Sobre a 

Importância da 

prática de atividade 

Os profissionais 

da ESF: 

Enfermeira 

Médico 

 

Profissionais da 

equipe do 

NASF 

(Nutricionistas, 

Educadores 

Físicos, 

Psicólogos.) 

 



 

 

 
 

Física e A influência 

do Fatores 

Emocionais sobre a 

hipertensão arterial 

Implantar de 

forma continua a 

prática da 

Educação em 

Saúde para o 

grupo de 

hipertensos e de 

risco para o 

desenvolvimento 

de hipertensão. 

Realizar Oficinas 

de Promoção de 

Saúde para os 

Hipertensos e 

grupo de risco. 

Serão 4 oficinas, 
duração 4 

meses (1 por 
mês) 

Realizar Oficinas 

Educativas, 

incentivando a 

incorporação de 

hábitos de vida 

saudável 

Profissionais da 

equipe do 

NASF 

(Nutricionistas, 

Educadores 

Físicos, 

Psicólogos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Proposta de acompanhamento e gestão do plano 

 

O trabalho será realizado em três etapas: processo de identificação de 

pacientes com risco para o desenvolvimento de hipertensão, intervenção com atividades 

de caráter informativo para a população e ação que visa implementar a prática 

continuada de Educação em Saúde para grupos de hipertensos e em eminência. 

O acompanhamento pela Equipe ESF (Médicos e Enfermeiros e Agentes 

Comunitários de Saúde) será semanal através dos atendimentos e visitas, onde 

realizarão anotações mais detalhadas nos prontuários dos pacientes, anotações em 

atas, preenchimento das fichas do E-SUS³:(Cadastro individual e Atendimento 

individual) para realizar os comparativos dos níveis pressóricos, peso, número de novos 

casos de hipertensão e adesão ao tratamento medicamentoso.   

 A Equipe do NASF (Nutricionistas, Educadores Físicos, Fisioterapeutas, 

Psicólogos) realizará o acompanhamento semanalmente através do preenchimento das 

seguintes fichas do E-SUS3, ficha de atendimento individual e ficha de atividade coletiva  

assim como a ficha de marcadores de consumo alimentar4 e  anotações em ata e 

registro em fotos de todas as atividades coletivas, para realização de comparativos de 

como cursa a  adesão ao tratamento não medicamentoso. 

O monitoramento será realizado mensalmente, através das análises dos 

resultados dos questionários do E-SUS3,4 que foram aplicados, dos relatórios referentes 

às anotações, e dos indicadores e notificações gerados pelo sistema do SISAPI, que 

serão apresentados aos demais profissionais e gestores.Com esse levantamento será 

possível analisar se as estratégias adotadas estarão apresentando um retorno positivo  

sobre a saúde  dos pacientes e quais serão as dificuldades de implantação, para que 

em conjunto, a equipe elabore alternativas para a continuidade e melhoria do mesmo. 

Para a implantação adequada de toda essa estratégia será necessário a 

colaboração ,organização de  todos os profissionais e investimento dos gestores, para 

que a falta de organização e recurso não se torne um impedimento para que a proposta 

de intervenção aconteça, haverá a realização de uma reunião com os profissionais e 

gestores e posteriormente o planejamento de todas as ações. 

 

Conclusão 

 

Os conhecimentos sobre a hipertensão e seus fatores de risco são de grande valor 

para que os profissionais de saúde adotem o tratamento adequado, seja este 



 

 

 
 

medicamentoso ou não; para diminuição de danos, por meio de adoção de medidas que 

apontem minimizar o impacto da hipertensão na vida de seus portadores, com a 

melhoria da condição de vida a fim de preservar os órgãos alvo. 

       As possíveis dificuldades que o presente trabalho possa vim enfrentar na sua 

implantação e desenvolvimento, será no quesito planejamento estratégico, que é 

precário no cotidiano de trabalho da UBS, mobilização dos profissionais da ESF para a  

realização das atividades coletivas, adesão da população nas ações de educação em 

saúde e o financiamento do custo das ações por parte dos gestores. 

       A proposta de intervenção se implantada trará diversas benefícios para a localidade 

em questão, como a possibilidade de diagnosticar adequadamente e de forma precoce 

a HA em vários pacientes, a inserção de atividades coletivas e palestra informativas de 

forma continua ,com o objetivo de melhora o nível de conhecimento dos usuários 

hipertensos em relação à doença, aumentando assim a adesão do mesmo ao 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso, acredito que outro beneficio será  

para própria equipe  por melhorar seu trabalho e seu vinculo com os usuários 

possibilitando estabelecer cuidados mais assertivos para os mesmo. 

        A equipe espera que com a implantação desse projeto de intervenção haja uma 

melhora na qualidade de vida da população, uma melhor adesão ao tratamento dos 

pacientes com hipertensão, o controle da doença, visando diminuir o surgimento de 

complicações e mortalidade por causas relacionadas a ela. 
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