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RESUMO 

 

Tida como um dos principais fatores de risco modificáveis, a Hipertensão Arterial chega a 
prevalências alarmantes em várias nações, configurando-se como um dos mais relevantes 
problemas de saúde pública. Apresenta elevada predominância e baixas taxas de controle. 
É ainda o principal fator de risco para complicações mais frequentes como: doenças 
cardiovasculares, Acidente Vascular Cerebral e Insuficiência Renal Crônica. Este trabalho 
tem o objetivo geral de colocar em prática o projeto de intervenção para o devido 
acompanhamento, tanto medicamentoso como não, de pacientes hipertensos cadastrados 
na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família da zona urbana da cidade de Cocal 
de Telha – PI. Para tal, elaborou-se a proposta de atividades a serem realizadas com vistas 
a solucionar dois nós críticos (problemas) existentes a serem solucionados, que são: hábitos 
de vida não adequados e má adesão ao tratamento medicamentoso.  

 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Hipertensão arterial. Atenção Primária à 
Saúde. 

 

 

ABSTRACT 

 

Considered as one of the main modifiable risk factors, arterial hypertension reaches alarming 

prevalences in several nations, becoming one of the most relevant public health problems. It 

presents high predominance and low control rates. It is also the main risk factor for more 

frequent complications such as: cardiovascular diseases, stroke and chronic renal 

insufficiency. This work has the general objective of putting into practice the project of 

intervention for the proper monitoring, both medicated and non, of hypertensive patients 

enrolled in the area of coverage of the Family Health Strategy of the urban zone of the city of 

Cocal de Telha - PI. For that, a proposal was made for activities to be performed with a view 

to solving two critical nodes (problems) to be solved, which are: inadequate life habits and 

poor adherence to drug treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O município de Cocal de Telha – PI, pertencente ao território dos Carnaubais, 

tem população de 4.881 habitantes, conforme dados coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018. Conta hoje com 2 Estratégias 

Saúde da Família (ESF) sendo uma destinada à zona rural e outra à zona urbana, 

além de possuir um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF 3), onde compõem 

no quadro de especialistas 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo e 1 psicóloga.  

As duas ESF desta cidade estão ocupadas quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento à demanda espontânea e quando acontecem as ações 

elas geralmente ocorrem nas praças e os trabalho com os grupos são realizadas na 

sede do NASF ou Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS).  

As equipes atuam em territórios delimitados, contribuindo para a realização do 

planejamento e programação das ações e serviços de saúde específicos, buscando 

a qualidade dos mesmos e o atendimento prioritário e direcionado aos problemas e 

necessidades de cada território.  

Entre as atribuições comuns são realizadas no município as visitas 

domiciliares, o diagnóstico e mapeamento de atuação de cada equipe além de 

ações educativas. Todavia, constata-se que ainda permanece falho o acolhimento 

com escuta qualificada.  

Conforme o proposto por Campos, Faria e Santos (2010), primeiramente foi 

feito o diagnóstico situacional na área de abrangência do Programa Saúde da 

Família (PSF) da zona urbana da cidade de Cocal de Telha - PI, no lapso temporal 

de setembro a outubro de 2018. Tal diagnóstico foi fundamentado no método de 

estimativa rápida.  

Consiste numa forma de se conseguir informações acerca de um conjunto de 

problemas e dos recursos potenciais para seu devido enfrentamento, em um período 

de tempo curto e sem gastos altos. Consiste numa relevante ferramenta para dá 

suporte ao processo de planejamento participativo.  

Foram usados registros que existem no PSF em questão bem com na 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade, como relatórios e mapas anteriores, dados 

coletados no decorrer tanto dos atendimentos quanto das reuniões realizadas com 

os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), enfermeiro da equipe e técnicos de 
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enfermagem. foram realizadas ainda observações ativas da área, com reflexões e 

anotações das informações colhidas.  

A partir daí tornou-se possível a descrição do perfil da população bem como a 

identificação de seus problemas e prioridades. No que se referem aos registros 

existentes, as fontes de coleta foram: registros constantes no Sistema de 

Informações de Atenção Básica (SIAB), com o relatório da Situação de Saúde e 

acompanhamento das famílias da área com base nos prontuários.  

O município apresenta um alto número de pacientes hipertensos, sendo 275 

na zona rural e 343 na zona urbana enquanto que os diabéticos totalizam 73 na 

zona rural e 96 na zona urbana. Pelo que se constatou a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) é um sério problema de saúde pública. Acredita-se ser em razão 

das consequências decorrentes da ausência de diagnóstico precoce e da má 

adesão ao tratamento por parte dos pacientes.  

     Com base nos dados colhidos e citados acima bem como devido à 

experiência vivenciada no PSF da zona urbana foi viável a identificação das 

especificidades da população que reside na zona urbana que podem influenciar de 

forma singular na organização e no acesso da população aos serviços de saúde.  

Frente aos dados coletados, e adicionado à execução do diagnóstico 

situacional do território, às observações da ação assistencial e debates realizados 

com a equipe do PSF zona urbana da cidade de Cocal de Telha – PI surgiu o 

interesse por estudar esse assunto. Almeja-se entender as causas da má adesão 

aos tratamentos instituídos, para, dessa maneira, executar propostas de 

intervenções que possam colaborar para melhorar a situação de saúde dos 

hipertensos cadastrados na referida área de abrangência.  

Este artigo científico, portanto, tem o objetivo geral de, com base nos dados 

citados anteriormente, elaborar uma proposta de intervenção para o devido 

acompanhamento, tanto medicamentoso como não, de pacientes hipertensos 

cadastrados na área de abrangência do PSF da zona urbana da cidade escolhida 

para estudo.  

Enfim, espera-se que o presente trabalho configure-se como ferramenta 

norteadora para a equipe de saúde na procura pelo aumento da adesão ao 

tratamento farmacológico e não farmacológica da HAS.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A Hipertensão Arterial (HA), conhecida popularmente como “pressão alta”, 

está diretamente associada com a força que o coração tem que executar para 

bombardear o sangue para o corpo humano todo. Contudo, para que um indivíduo 

seja considerado hipertenso, é necessário que a pressão arterial (PA) tanto esteja 

mais elevada que o padrão normal, quanto permaneça alta (CICCO, 2007). 

Hoje em dia a hipertensão arterial tem afetado a média de 30 % dos 

indivíduos adultos no Brasil. Está dentro do conjunto de doenças cardiovasculares e 

é um dos principais fatores que mais provocam óbitos. Estudos têm manifestado 

indícios de que a HAS no adulto trata-se de uma patologia que pode começar no 

decorrer da infância (COSNTANZI et al., 2009). 

A HA consiste num distúrbio multifatorial caracterizado por graus elevados e 

sustentados de PA segundo define a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010). É 

uma patologia diagnosticada por técnica oscilométrica ou método auscultatório 

indireto e seu controle pode acontecer através de medidas não medicamentosas, 

com base na adequação dos hábitos de vida ou por meio de medidas 

medicamentosas, sendo que a necessidade da terapia medicamentosa deve ser 

estabelecida clinicamente em condições de risco cardiovascular global alto ou bem 

elevado (NOBRE et al., 2010). 

O diagnóstico bem como o controle da HAS, constituem fatores 

imprescindíveis para a prevenção e para o manejo de patologias cardiovasculares 

graves e lesões em órgãos-alvo, como doenças cerebrovasculares, insuficiência 

cardíaca congestiva, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), retinopatia hipertensiva e 

insuficiência vascular periférica (RABETTI e FREITAS, 2011). Conforme o 

preconizado pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010), a HAS é 

classificada conforme o Quadro 01 a seguir:  

 

Quadro 01 - Classificação da pressão arterial sistêmica para adultos 
Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥110 
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira de Hipertensão; Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (2010). 
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No Brasil, um estudo multicêntrico feito em 27 cidades, pela Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), constatou a prevalência de HAS de 24,3 % (VIGITEL, 2013). Ainda com 

base neste estudo, a prevalência de HAS é maior no público feminino (26,9 %) do 

que no público masculino (21,3 %). Frisou-se, também, a relação inversa entre o 

nível de escolaridade e a prevalência da patologia, sendo mais comum entre 

aqueles com 0 a 8 anos de estudo (37,9 %) (VIGITEL, 2013).  

No que se refere à faixa etária, a HAS torna-se mais frequente com o avanço 

da idade, atingindo uma média de 3,8% das pessoas de 18 a 24 anos de idade, o 

que se intensifica para 50% entre aqueles com 55 a 64 anos e chegando ao seu pico 

entre os indivíduos com 65 anos ou mais de idade 59,2 % (VIGITEL, 2013).  

 No que se refere às consequências mais frequentes da HA descontrolada e 

prolongada são: insuficiência cardíaca e renal, infarto do miocárdio, visão 

prejudicada e acidentes vasculares cerebrais. O ventrículo esquerdo do coração 

pode ficar aumentado, que é a chamada hipertrofia ventricular esquerda, à medida 

que atua para bombear o sangue contra a pressão elevada (SMELTZER e BARE, 

2006).  

A adesão ao tratamento pode ser caracterizada como o nível em que o 

comportamento do sujeito, no que se refere a tomar o medicamento, seguir 

devidamente a dieta, executar mudanças no estilo de vida e comparecer 

rigorosamente às consultas de acompanhamento, coincide com o conselho médico 

ou de saúde. São diversos os fatores que podem dificultar a adesão do paciente ao 

tratamento, dentre eles: ocupação, aspectos sócio-econômicos, religião, estado civil, 

crenças de saúde, família, hábitos culturais e de vida (SARMENTO, 2004).  

No que se refere ao diagnóstico da HA é determinado pelo encontro de níveis 

tensionais acima dos limites superiores da normalidade que é 140/90 mmHg quando 

a PA é determinada por meio de metodologia adequada e em condições apropriadas 

(ORQUIZA, 2007). Ainda neste sentido, o posicionamento e o suporte da família é 

de suma relevância para as mudanças nos hábitos de vida da pessoa hipertensa, 

visto que ações como realizar atividades físicas, seguir a adequada dieta e ingerir 

medicamentos na dosagem e hora certa, por ventura venham a exigir apoio e 

supervisão dos familiares.  

Fora isso, quando se tem um hipertenso no seio familiar, todos os demais 

integrantes devem se preparar para pôr em prática medidas saudáveis de vida 
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precocemente, pois, a probabilidade de também desenvolver HA é bem grande 

(ORQUIZA, 2007). 

Diante desta realidade, Péres, Magna e Viana (2003), uma das mais 

relevantes dificuldades identificadas no atendimento aos pacientes hipertensos é a 

ausência de aderência ao tratamento. Este tratamento inclui uso de medicamentos e 

alteração de hábitos de vida.  

 

3 PLANO OPERATIVO 

Objeto da intervenção: Pacientes hipertensos atendidos pelo Programa Saúde da 

Família da zona urbana da cidade de Cocal de Telha – PI. 

Objetivo: Colocar em prática o projeto de intervenção para o devido 

acompanhamento, tanto medicamentoso como não, de pacientes hipertensos 

cadastrados na área de abrangência do PSF da zona urbana da cidade de Cocal de 

Telha – PI. 

 
 

Quadro 01 – Atividades a serem realizadas para os nós críticos relacionados à HAS mal compensada 

SITUAÇÃO  

PROBLEMA  

(NÓ CRÍTICO) 

OBJETIVOS PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Hábitos de vida não 
adequados 

Incentivar e 
estimular a 
mudança de 
hábitos dos 
hipertensos com 
a criação do 
grupo de 
intervenção.  

Janeiro a 
fevereiro de 
2019 

Realização de 
educação em saúde 
com o suporte dos 
profissionais do PSF 
Cocal de Telha zona 
urbana e do NASF; 
Rastreamento e 
identificação dos 
casos de tabagismo, 
etilismo, obesidade e 
sedentarismo nas 
consultas e visitas 
domiciliares; 
Programa de 
tratamento aos 
etilistas e tabagistas; 
Programa de 
reeducação  

Alimentar; Realização 
de atividades físicas, 
inclusive caminhadas 
periódicas com a 
criação de grupos de 
jovens e idosos, 
separadamente com a 
devida orientação de 
profissionais 

Profissionais do 
NASF, médico, 
equipe de 
enfermagem e os 
ACS; educadores 
físicos; 
nutricionistas 
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Má adesão ao 
tratamento 
medicamentoso 

Reduzir o 
número de 
casos de HAS 
mal controlada; 
aumentar a 
oferta de 
medicamentos e 
exames 
ofertados pelo 

Sistema Único 
de Saúde 
(SUS), conforme 
o estabelecido 
nos protocolos 
do Ministério da 
Saúde para 
melhor atender 
os pacientes 
hipertensos 
atendidos. 

Fevereiro a 
março de 
2019 

Palestras de educação 
em saúde acerca da 
HAS; Adequação das 
receitas e 
acompanhamento dos 
pacientes com déficit 
visual ou analfabetos; 
Ampliação da 
quantidade de 
consultas e da 
renovação de receitas. 

Médico, equipe 
de Enfermagem e 
os ACS; 
psicólogos 

Fonte: Própria autora, 2018. 

 

Depois da implementação dos projetos acima propostos, serão executadas 

avaliações a cada três meses das atividades para constatar os resultados 

almejados. Enfim, as propostas com vistas a melhorar as adesões dos pacientes 

hipertensos do PSF da zona urbana de Cocal de Telha ao tratamento para HAS vão 

exigir um complexo trabalho em equipe e a existência de um plano de ação, capaz 

de combater os aludidos “nós críticos”,além de poder auxiliar no monitoramento das 

ações propostas bem como na avaliação de resultados esperados.  

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 
  

Quadro 02 - Acompanhamento e gestão do plano operacional 

PROBLE
MAS 

ATORES META AÇÃO 
PROPOSTA 

TEMPO 
NECESS

ÁRIO 

RECURSO
S 

PROCESSO DE 
AVALIACAO 

Hábitos 
de vida 
não 
adequad
os 

Profissio
nais do 
NASF,  
médico, 
equipe 
de 
enferma
gem os 
ACS 

Reduzir em 
20 % a 
quantidade 
de 
sedentários, 
tabagistas, 
obesos e 
etilistas no 
prazo de 1 
ano. 

 

Realização 
de 
educação 
em saúde 
com o 
suporte dos 
profissionai
s do PSF 
Cocal de 
Telha zona 
urbana e 
do NASF; 
Rastreame
nto e 
identificaçã

2 meses Organizaci
onais: para 

organizar 
caminhada
s, as 
atividades 
físicas e os 
grupos 
 
Econômic
os: 
recursos 
financeiros 
para 
aquisição 
de 

Observação do 
comportamento 
(hábitos de vida) 
dos pacientes após 
o período da 
realização das 
ações. 
Análise do 
comprometimento 
dos pacientes. 
Verificar o nível de 
conhecimento dos 
participantes com o 
devido relato de 
suas experiências. 
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o dos 
casos de 
tabagismo, 
etilismo, 
obesidade 
e 
sedentaris
mo nas 
consultas e 
visitas 
domiciliares
; Programa 
de 
tratamento 
aos etilistas 
e 
tabagistas; 
Programa 
de 
reeducação  

alimentar 

materiais 
explicativos
, materiais 
e uniformes 
para 
atividade 
física e 
caminhada 
e recursos 
audiovisuai
s. 
Cognitivos

: 
indispensáv
el para 
repasse 
dos 
folhetos, 
divulgação 
nas rádios 
locais e nas 
atividades 
físicas e 
nas 
caminhada
s. 
Políticos: 
mobilização 
intersetorial 
e conseguir 
espaço nas 
rádios 
locais. 

Má 
adesão 
ao 
tratament
o 
medicam
entoso 

Médico, 
equipe 
de 
Enferma
gem  e 
os ACS 

Reduzir o 
número de 
casos de 
HAS mal 
controlada; 
aumentar a 
oferta de 
medicamento
s e exames 
ofertados 
pelo 

Sistema 
Único de 
Saúde 
(SUS), 
conforme o 
estabelecido 
nos 
protocolos do 
Ministério da 
Saúde.  

Palestras 
de 
educação 
em saúde 
acerca da 
HAS; 
Adequação 
das 
receitas e 
acompanha
mento dos 
pacientes 
com déficit 
visual ou 
analfabetos
; Ampliação 
da 
quantidade 
de 
consultas e 
da 
renovação 
de receitas. 

2 meses Organizaci
onal: 

organizar a 
agenda 
para 
execução 
da 
capacitaçã
o.  
Financeiro
s: 
aquisição 
de recursos 
audiovisuai
s, didáticos, 
educativos, 
folders, 
cartazes, 
folhetos 
etc. 
 
 

Verificar a 
quantidade de 
pacientes que 
aderiram ao 
tratamento. 

Fonte: Própria autora, 2018. 
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Por fim, importante que se realize as análises de viabilidade. No 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é compreendido como uma 

ferramenta para ser usada em situações de baixa governabilidade.  

Para analisar a viabilidade de um plano, preliminarmente devem ser 

identificadas três variáveis basilares: quais são os atores que realizam o controle 

dos recursos críticos das operações que fazem parte do plano; quais são os 

recursos que cada um desses atores controla; qual a motivação de cada ator no que 

se refere aos objetivos almejados pelo plano. E então, determinar ações/operações 

estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano ou motivar o ator 

responsável pelo controle dos recursos críticos (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os ensinamentos fundamentados no método focado no indivíduo bem como 

nos seus familiares proporcionaram uma reflexão acerca de alguns mitos e verdades 

que acabam dificultando a adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica. 

Estes foram basilares para a elaboração de estratégias mais consistentes, tendo 

como ímpeto melhorar a saúde da população-alvo do projeto de intervenção.  

Toda a equipe se empenhou na procura por respostas para as várias falhas 

no acompanhamento dos pacientes hipertensos e percebeu-se uma valorização na 

função tanto pessoal quanto profissional de cada pessoa, sem, entretanto, 

desvalorizar os conhecimentos e as crenças da população.  

Notou-se ainda a relevância da utilização de ferramentas que propiciam a 

devida coleta de informações e a sistematização dos dados coletados: diagnóstico 

situacional, observação ativa da área, método de estimava rápida e PES. Dessa 

forma, todos da equipe puderam participar da elaboração de propostas 

fundamentadas na realidade local para a promoção da saúde.  

Enfim, o tratamento da hipertensão no PSF zona urbana da cidade de Cocal 

de Telha – PI constitui um trabalho complexo em equipe e a existência de um plano 

de ação, com capacidade de combater os “nós críticos” verificados, como os hábitos 

de vida não adequados e a má adesão ao tratamento medicamentoso podem 

auxiliar no monitoramento das ações propostas bem como na avaliação de 

resultados almejados.  
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