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RESUMO 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 
cardiovasculares e também o principal fator de risco para as complicações mais 
comuns destes agravos de saúde como acidente vascular encefálico, infarto agudo 
do miocárdio, e doença renal crônica terminal. Trata-se de um projeto de intervenção 
desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Família “Vila Alvorada” no Município 
Uruará, Pará. Com o objetivo de promover educação em saúde com ênfase nos 
portadores de Hipertensão Arterial cadastrados na ESF, onde se realizarão 
intervenções por parte de equipe de saúde para atingir o controle da hipertensão 
arterial na população e suas principais complicações e serão propostas ações de 
educação em promoção e prevenção em saúde, monitoramento e avaliação das 
ações planejadas e assim diminuir a incidência de mortes por complicações da 
hipertensão arterial. Metodologia foi utilizado planejamento estratégico situacional –
PSE, na qual a equipe da ESF elencou os problemas de saúde dentre eles a 
hipertensão arterial na qual foi elaborado um plano de ação de acordo com a equipe 
de saúde da unidade básica e aos pacientes com antecedentes de HAS. Espera-se 
com este trabalho de intervenção pretende-se incrementar ações de capacitação, 
promoção e prevenção de saúde ampliando o conhecimento em 90 % dos pacientes 
portadores da doença e seus familiares, acerca da hipertensão arterial, suas 
complicações, cuidado com alimentação, adesão ao tratamento medicamentoso, 
controle dos fatores de risco, importância da assistência às consultas programadas 
de HIPERDIA na UBSF. Este projeto contemplará a participação de profissionais da 
unidade de saúde, onde estes se apresentarão comprometidos e envolvidos na 
realização deste trabalho. 
 
 
 

Palavras-chave: Hipertensão arterial; Educação em saúde; Programa saúde de 
família.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Systemic Arterial Hypertension (SAH) is the most frequent cardiovascular disease 
and is also the main risk factor for the most common complications of these health 
conditions, such as stroke, acute myocardial infarction, and chronic end-stage renal 
disease. This is an intervention project developed at the Vila Alvorada Basic Health 
Family Unit in the city of Uruará, Pará, Brazil. The objective is to promote health 
education with emphasis on patients with arterial hypertension enrolled in the FHS, 
where interventions will be carried out of health team to achieve control of arterial 
hypertension in the population and its main complications and will be proposed 
actions of education in promotion and prevention in health, monitoring and evaluation 
of planned actions and thus decrease the incidence of deaths due to complications of 
hypertension. Methodology was used strategic situational planning - PSE, in which 
the ESF team listed health problems among them hypertension in which a plan of 
action was drawn up according to the health unit of the basic unit and to patients with 
a history of hypertension. The aim of this intervention is to increase capacity building, 
promotion and prevention of health by increasing the knowledge in 90% of the 
patients with the disease and their relatives, about arterial hypertension, its 
complications, care with food, adherence to drug treatment, control of the risk factors, 
importance of the assistance to programmed HIPERDIA consultations in the UBSF. 
This project will include the participation of professionals from the health unit, where 
they will be committed and involved in carrying out this work. 
 

 

Keywords: Arterial hypertension; Health education; Family health program. 
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1. INTRODUÇÃO 

O município Uruará pertence à mesorregião do Sudoeste Paraense e 

microrregião de Altamira, possui uma população estimada de 44 789 habitantes no 

último censo, distribuídos em 10 791 km². Encontra-se limitando ao Norte, com os 

Municípios de Prainha e Medicilândia; ao Leste, com os Municípios de Medicilândia 

e Altamira; ao Sul, com o Município de Altamira e ao Oeste, com o Município de 

Santarém. Tem uma cultura de subsistência, sendo as atividades principais Lavoura 

cacaueira, Pecuária de corte e leite, Café, Extração de Madeira; a industrialização 

está baseada em pequenas fabricas: cerâmica, palmito, etc. Está implementado no 

município a educação do ensino médio.  

Executam-se atividades que envolvem o ensino nos seus diversos níveis 

como a promoção cultural em esportes em todas as modalidades, o incentivo, apoio 

e promoção de atividades culturais e artísticas. A população de Uruará tem como 

lazer fazer festivais com cerimônia religiosa e apresentações culturais, também o 

tradicional torneio de pesca, de futebol de campo, natação, competição de 

canoagem, palestras, shows com banda local, está incluído uma praça lazer e uma 

quadra poliesportiva.  

A comunidade está situada em uma Vila, uns 40 km da cidade do município, 

onde aqui ficam as casas de comercio e o órgão administrativo que é a Prefeitura.  A 

localização da Vila é espacial é rural, sendo algumas áreas naturais e outras 

cultivadas, nesta região são desenvolvidas sobre tudo as atividades do setor 

primário de produção: agricultura, pecuária, etc., a concentração de pessoas está 

fundamentalmente centrada na Vila. A maioria das casas têm água encanada e 

esgoto, tem coleta de lixo, não tem transporte coletivo, mas tem transporte escolar, 

não tem ruas pavimentadas, tem uma escola de ensino fundamental.  A fauna é 

diversificada, incluindo animais silvestres e domesticados.  

A estrutura de saúde é composta por um Hospital Municipal, Hospital Base 

Descentralizada – SAMU, Centro de Atenção Psicossocial, 6 Centros de Saúde da 

Família, um Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 3 Postos de Saúde, além da 

atenção de especialistas como em pediatria, ortopedia, ginecologia, cardiologia, 

psiquiatria, dermatologista e um grupo de apoio com psicólogo, nutricionista, as 

consultas de Hiperdia são planejadas pelos agendamentos. Entre as Subsecretarias 

de Saúde estão a Gerencia do NAPS, Gerencia de Atenção Primaria, Gerencia de 

Vigilância em Saúde, Conselho Municipal.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
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Há uma prevalência elevada parar desenvolvimento de doença crônicas não 

transmissível, das quais também possuem alto índice de HAS e DM, as doenças 

crônicas são indicadores de precárias ações em saúde, no sentido da promoção e 

prevenção. A incidência de diabetes em idosos no segundo semestre de 2017 foi de 

7/1000 hab, a prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica corresponde a 39/1000 

hab na população entre 25 e 64 anos; algumas incidências de sífilis e hepatites B, 

como também alto índice de habitantes usando benzodiazepínicos,  de doenças de 

pele, de gravidez em menores de 18 anos, de problemas na saúde pública como: 

alcoolismo, tabagismo, drogadição, violência doméstica, etc. As 5 (cinco) queixas 

mais comuns que as mães de crianças menores de 1 ano que levaram a procurar a 

sua unidade de saúde foram: febre, tosse, coriza, diarreia e puericultura. Além disso, 

podemos destacar que há uma grande procura de pacientes por uso de 

medicamentos psicotrópicos e abuso de substâncias como álcool e drogas.  

A Unidade Básica de Saúde está situada em um Vila, uns 40 km da cidade do 

município, onde aproximadamente uns 3000 são moradores da Vila e os outros 

moram perto da área, para uma população total de 4000 habitantes. A maioria das 

casas têm água encanada e esgoto, tem coleta de lixo, não tem transporte coletivo, 

mas tem transporte escolar, não tem ruas pavimentadas.  

Definindo a estrutura física da USF, contamos com uma sala de recepção, 

espera, auditório para reuniões, sala de imunização, curativo, coleta de preventivos, 

um consultório para o médico, um consultório de enfermagem, banheiros.  

Estamos enfrentando dificuldades devido ao elevado índice de analfabetismo, 

pobreza e falta de meios de transporte para usuários chegarem na unidade de 

saúde. Porém, os avanços são satisfatórios, conseguimos conquistar confiança da 

população e mais facilidade para alcançar os objetivos propostos nas reuniões com 

a comunidade. Estão sendo feitas palestras educativas semanalmente levando 

como proposta promoção da saúde e discussões dos agravos mais relevantes 

enfrentados.  

Para o desempenho das atividades, a equipe está composta por: médico, 

enfermeira, 3 técnicos em enfermagem, 10 agentes de saúde comunitária, uma 

recepcionista, auxiliar de farmácia e auxiliar de serviços gerais; são realizadas 

reuniões semanais com intuito de discutir sobre os casos mais críticos 

correspondentes a unidade. Neste momento não estamos com áreas descobertas, 

estamos com aproximadamente 3000 mil habitantes cadastrados, cerca de 85% da 
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comunidade conta com atenção e orientação continua através consultas agendadas 

e visitas domiciliares. 

Os determinantes de saúde são as condições econômicas, sociais, culturais, 

étnicos e raciais, psicológicos e comportamentais que poderiam afetar à saúde 

dependendo de cada situação. Para evitar estas ocorrências trabalhamos na 

promoção e prevenção, procurando o bem-estar físico, mental e social, promover a 

saúde é não só melhorar a condição de saúde, é também melhorar a qualidade de 

vida e o bem-estar.   

O trabalho em equipe é dentro de uma perspectiva que articula o trabalho 

multiprofissional e o treinamento em serviço, e a definição de problema prioritário 

para a elaboração de um plano de intervenção, considerando a importância e a 

urgência para uma solução e a capacidade de enfrentamento pela equipe de Saúde 

da Família. Também nos familiarizado com os processos de análise situacional e 

planejamento estratégico, incorporando desde as etapas iniciais o compromisso com 

a educação permanente da equipe, o aprimoramento de seu processo de trabalho, 

os resultados e impactos esperados para cada situação de risco em saúde. 

A equipe de saúde a qual faço parte utiliza informações epidemiológicas 

regularmente para programar os atendimentos e as ações em saúde, sendo uma 

parceria com o sector epidemiológico da secretaria de saúde e a unidade básica de 

saúde. No dia a dia e como planejamento do mês, temos acesso diário com a 

população da comunidade, fazemos palestras na unidade de saúde, escola, etc., os 

atendimentos são pré-agendados na própria unidade e o atendimento domiciliar que 

é feito pela equipe que é direcionada aos domicílios pelos agentes de saúde. 

 Mediante ao contexto encontrado e a demanda apresentada pela comunidade 

me preocupei em trabalhar a hipertensão arterial, pois, observo no meu dia a dia a 

necessidade de implementações voltada para promoção e educação em saúde. No 

entanto, irei abordar e contextualizar a referida temática através de artigos e em 

outras fontes científicas. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica não-

transmissível de alta prevalência, cujo diagnóstico e controle são imprescindíveis no 

manejo de graves doenças, como insuficiência cardíaca congestiva, doenças 

cerebrovasculares, infarto agudo do miocárdio, nefropatia hipertensiva, insuficiência 

vascular periférica e retinopatia hipertensiva (RABETTI; FREITAS. 2011). A 

avaliação da eficiência dos serviços relacionados à HAS com a identificação de 
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pontos fortes de atuação de municípios de referência poderia representar importante 

ferramenta de gestão e planejamento. Isso porque possibilitaria a melhoria da 

atenção, ao identificar municípios e ações com impacto eficiente, e assim subsidiaria 

informações sobre como produzir serviços e resultados com maior eficiência. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nas ações relacionadas à hipertensão. 

A identificação de fatores de risco para a hipertensão vem colaborando para o 

aprimoramento e avanço de ações de prevenção e controle de doenças 

cardiovasculares, além de contribuir para o redirecionamento de medidas 

relacionadas à terapia medicamentosa e não medicamentosa (MACHADO, 2012). 

Segundo Souza et al (2014), os pacientes hipertensos requerem maior 

acompanhamento, apoio da equipe de saúde e da família para adesão ao 

tratamento medicamentoso e adequação ao estilo de vida como premissa para 

melhores resultados no controle de sua pressão arterial.  

A HAS, assim como outras doenças crônico degenerativas não-

transmissíveis, apresenta altas taxas de prevalência e reduzido controle adequado 

na atenção básica a saúde. Por ser passível de diagnóstico precoce e controle 

adequado por meio de medidas farmacológicas e não-farmacológicas, propostas 

como a do plano de intervenção em questão são importantes por contribuir 

otimizando o controle das afecções crônicas e diminuindo a ocorrência de eventos 

cardiovasculares na população acometida pela HAS (MACHADO, 2014).  

As doenças crônicas se constituem em preocupação em todo o mundo, em 

virtude da sua morbi-mortalidade, gastos do sistema público de saúde, além das 

perdas individuais e das dificuldades familiares. De modo geral, o tratamento de 

qualquer doença crônica não transmissível representa profundo desafio para clientes 

e profissionais de saúde, sobretudo porque o desaparecimento de sintomas, logo no 

seu início, induz a pessoa adoecida a acreditar que a doença foi curada (GUEDES 

et al. 2011). Medidas para manter sob controle os níveis tensionais se constituem 

nos objetivos do tratamento da HA. No entanto, os clientes tendem a suspender o 

tratamento não medicamentoso e também o medicamentoso, e, desse modo, 

contribuem para o elevado índice de morbi-mortalidade por doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares no Brasil e no mundo. As pessoas com HA 

justificam este comportamento com argumentos pessoais, econômicos, de 

relacionamento com os profissionais de saúde que os acompanham e, até mesmo, 
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do ambiente familiar. Cavalgante manifesta que por ser uma doença crônica, ainda 

incurável, a hipertensão arterial exige várias mudanças no estilo de vida/condutas 

com vistas ao seu controle. Contudo, estas alterações dependem de decisão 

individual. Como é notório, fatores de diversas ordens contribuem para a 

manutenção dessa decisão, enquanto outros são dificultadores. As mudanças no 

estilo de vida, por exemplo, impõem cuidados com a dieta, controle na ingestão de 

álcool, cessação do habito de fumar, manutenção do peso, realização de atividade 

física regular. Aliado a isso, o seguimento continuo da prescrição medicamentosa e 

apontado pela maioria dos pesquisados como inadequado. Tal fato se deve ao 

desaparecimento de sintomas e, até mesmo, a normalização dos níveis de pressão 

arterial. 

Devemos ressaltar que, para a adoção de estratégias de prevenção das DCV, 

não basta conhecermos as prevalências isoladas dos fatores de risco, é necessário 

também conhecermos os fatores que, de maneira independente, estão relacionadas 

às mesmas. Nesse sentido, tivemos, há alguns anos, a publicação de dois estudos 

de caso-controle que revelaram significativa importância para as populações de todo 

o mundo e, em particular, para as do nosso continente (NASCENTE et al. 2010). O 

que se pode observar em uma visão de conjunto é que as diversas regiões do 

mundo e as populações em diferentes estágios de desenvolvimento estão 

submetidas às mesmas condições desfavoráveis para o aparecimento das doenças 

cardiovasculares e deve ser destacado que a maioria destes fatores são passíveis 

de prevenção. Assim, os resultados encontrados alertam para a importância de 

medidas objetivas no sentido de modificar esse estado de coisas com intervenções 

sistemáticas para a diminuição da prevalência dos fatores de risco, o que poderá 

contribuir para um futuro diferente do previsto com relação às causas principais de 

morbidade e mortalidade como um todo. 

Concomitante à terapêutica para o controle da hipertensão arterial, os 

indivíduos devem adotar um estilo de vida saudável, eliminando hábitos que 

constituam fatores de risco para a doença. Entretanto, no acompanhamento à saúde 

dos pacientes, segundo se observa, é grande a dificuldade para a aquisição de 

hábitos saudáveis, pois a tomada de decisão com vistas à superação de hábitos 

nocivos à saúde, apesar de necessária, constitui uma decisão pessoal (BRITO et al. 

2008).  Os profissionais que trabalham com o portador de hipertensão arterial no 

Programa Saúde da Família reúnem condições para acompanhar sua trajetória e 
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evolução. Portanto, podem promover reflexão sobre comportamentos e soluções 

encontradas e, desta forma, contribuir para aumentar a percepção da doença entre 

portadores de hipertensão arterial e, ao mesmo tempo, melhorar-lhes a qualidade de 

vida. 

A implementação da Tecnologia Educativa em Saúde possibilita mudanças no 

estilo de vida, consequentemente, evitando ou postergando a instalação deste 

agravo em si mesmos, nos seus familiares, e dentre outras pessoas do seu convívio 

(SANTOS; LIMA. 2008). Salienta que a repercussão do papel de educador em 

saúde, junto ao indivíduo, à família e à comunidade, na busca de mudanças 

comportamentais, que resultem na promoção da saúde, na vigência ou não de 

problemas de saúde. Mas, em se tratando de pessoas portadoras de doenças 

crônico-degenerativas, entre essas a HAS, o nosso papel torna-se preponderante na 

condução dessas pessoas à adesão às condutas de controle desse agravo, e 

preventivas das complicações crônicas (ou doenças) cardiovasculares e 

cerebrovasculares. 

Battagin et al concluem que há uma correlação positiva da hipertensão arterial 

sistêmica com alguns fatores de risco como o consumo de sal, tabaco, bebidas 

alcoólicas, hereditariedade, etc. Planteiam também que é necessário realizar 

mensurações da PA, para previamente alertar os possíveis distúrbios da PA, e que a 

musculação pode ser uma forma de tratamento não farmacológica, podendo 

ocasionar em reduções significativas a longo prazo e, com isso, gerar a diminuição 

do medicamento administrado. 

A capacitação e sensibilização dos profissionais da atenção primária em 

saúde ampliam a adoção de práticas como orientação sobre fatores de risco e 

avaliação de órgãos-alvo da HAS, variáveis consideradas como qualificadoras do 

cuidado (PICCINI et al. 2012).  

O modelo hegemônico de Educação em Saúde mantém-se coerente com a 

orientação estritamente biomédica da atenção ao paciente hipertenso. O enfoque na 

doença e no indivíduo são alicerces da ação educativa que objetiva, mediante a 

prescrição de hábitos e condutas, a redução de fatores de risco individuais e 

prevenção de complicações à saúde derivadas da hipertensão (ALVES; NUNES. 

2006). 

É fundamental a reorganização do cuidado primário fundamentada na 

integração de uma equipe multiprofissional, com competências definidas e centradas 
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no binômio médico–enfermeiro, como é o caso do PSF (ARAUJO; GUIMARÃES. 

2007). Pôde ser constatada a potencial influência que as equipes do PSF, instaladas 

em diferentes localidades do Brasil, independentemente das influências que certas 

características demográficas possam exercer sobre o controle da hipertensão 

arterial, com significativo impacto para a saúde pública. É necessário que estudos 

semelhantes sejam conduzidos em outras unidades do PSF, nas capitais e no 

interior, a fim de confirmar a importância da estratégia dessa estrutura assistencial, 

assim como retroalimentar o sistema com informações necessárias ao seu 

aperfeiçoamento e continuidade dos seus serviços. 

Obter resultados satisfatórios não somente em uma unidade, mas no conjunto 

da rede de atenção primaria, permanece como desafio ao gestor municipal. A este 

cabe garantir a estrutura necessária, bem como trabalhar pela melhoria do processo 

de trabalho dos profissionais de saúde da rede através de qualificação profissional, 

planejamento e monitoramento de ações assistenciais desenvolvidas no nível local 

(SANTA HELENA; NEMES; ELUF-NETO. 2010). 

Ações educativas são fundamentais na adesão ao tratamento da HAS, com 

necessidade de participação dos pacientes e profissionais de saúde, para que haja 

conscientização e mudanças nos hábitos de vida. A intervenção educativa modifica 

o seguimento de hipertensos, baseada em estratégias de ações educativas e 

terapêuticas, tendo como alvo implementar estratégias de saúde  no controle da 

HAS, para prevenir complicações da hipertensão, esclarecer sobre os fatores de 

risco cardiovascular, alcançar maior adesão dos pacientes ao tratamento, valorizar a 

mudança de comportamento do hipertenso, estimulando o autocontrole e 

envolvendo familiares e comunidade no diagnóstico precoce e no apoio ao 

hipertenso. Atuar sobre os fatores de risco aos quais a população adstrita está 

exposta e humanizando as práticas de saúde através do estabelecimento de vínculo 

compartilhando o conhecimento do processo saúde-doença (BRASIL. 2011). 

A equipe de Saúde da Família deve atuar, de forma integrada e com níveis de 

competência bem estabelecidos, na abordagem da avaliação de risco 

cardiovascular, medidas preventivas primárias e atendimento a hipertensão arterial e 

diabetes melitus (BRASIL. Cadernos de Atenção Básica; 16. 2006). Nesta 

abordagem o Agente Comunitário de Saúde deve esclarecer a comunidade sobre os 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares, orientando-a sobre as medidas 

de prevenção. Por outro lado, o Auxiliar de Enfermagem verifica os níveis da 
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pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda 

espontânea da unidade de saúde; orienta a comunidade sobre a importância das 

mudanças nos hábitos de vida. O Enfermeiro capacita os auxiliares de enfermagem 

e os agentes comunitários e supervisionar, de forma permanente, suas atividades; 

realiza consulta de enfermagem, desenvolvendo atividades educativas de promoção 

de saúde com todas as pessoas da comunidade; estabelecendo, junto à equipe, 

estratégias que possam favorecer a adesão (grupos de hipertensos e diabéticos) e 

encaminhar para consultas com o médico da equipe, os indivíduos de difícil controle 

e os indivíduos controlados e sem sinais de lesões em órgãos-alvo.  

Cabe ao Médico realizar consulta para confirmação diagnóstica, avaliação 

dos fatores de risco, identificação de possíveis lesões em órgãos–alvo e 

comorbidades, visando à estratificação do portador de hipertensão; solicitar exames 

complementares, quando necessário; prescrever tratamento não-medicamentoso; 

tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso; 

programar, junto à equipe, estratégias para a educação do paciente; encaminhar às 

unidades de referência secundária e terciária as pessoas que apresentam 

hipertensão arterial grave e refratária ao tratamento, com lesões importantes em 

órgãos-alvo, com suspeita de causas secundárias e aqueles que se encontram em 

estado de urgência e emergência hipertensiva (BRASIL. 2006). 

Os autores Machado et al (2016), tiveram como objetivo deste artigo, 

comparar o efeito de três estratégias de educação em saúde e nutrição sobre a 

adesão ao tratamento não farmacológico da HAS, pelos parâmetros 

antropométricos, bioquímicos, clínicos e dietéticos, as três intervenções educativas 

obtiveram resultados positivos, porém diferenciados quanto à adesão ao tratamento 

não farmacológico da HAS. Este achado afirma a importância de estratégias de 

educação em saúde e nutrição contínuas, participativas e de acordo com a realidade 

da população atendida, como forma de superar baixa adesão ao tratamento não 

medicamentoso da HAS. O acompanhamento dos participantes durante 1 ano foi um 

aspecto positivo, pois permitiu direcionar o processo de ensino-aprendizagem de 

acordo com as dificuldades específicas do grupo.  

Evidencia-se neste estudo a necessidade de educação continuada dos 

enfermeiros na atenção básica para o cuidado sistematizado à pessoa com 

hipertensão, já que destaca lacunas na implementação do processo de enfermagem 

durante a realização de consultas de enfermagem ao hipertenso na atenção 
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primária.  Constata-se, ainda, que a realização da consulta de enfermagem ao 

hipertenso não se tornou rotina nos serviços de atenção primária investigados. 

Ressalta-se, contudo, que alguns enfermeiros realizam a consulta e sensibilizam os 

clientes sobre sua condição de saúde, pactuando com eles metas e planos de como 

dar seguimento ao tratamento. Sugere-se a realização de pesquisas de intervenção 

que colaborem com a mudança das práticas realizadas neste cenário pelo 

enfermeiro a partir de cursos e treinamentos realizados em serviço (ALVES et al. 

2015).  

Este estudo objetiva estimar a prevalência da adesão ao tratamento 

farmacológico anti-hipertensivo e sua associação com controle dos níveis 

pressóricos em indivíduos hipertensos acompanhados na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Aplicaram o questionário contendo o teste de Morisky-Green para 

avaliação da adesão farmacológica e realização da medida da pressão arterial. O 

estudo apresentou resultados sugerindo que a idade média entre indivíduos 

aderentes ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial é superior aos não 

aderentes. Considerando os idosos um dos principais segmentos com frequentes 

idas à Unidade de Saúde da Família, ressalta-se a importância desta estratégia na 

oferta de informação e orientação, bem como no manejo e acompanhamento do 

hipertenso. Os níveis pressóricos dos indivíduos considerados aderentes ainda se 

mostraram acima do adequado. Sugere-se a adoção de estratégias para melhoria da 

adesão, envolvendo práticas de educação em saúde e fortalecimento do vínculo 

entre usuário e a equipe de saúde da família (SOUZA; ANDRADE; NASCIMENTO 

SOBRINHO. 2015).   

Os autores Maciel et al. (2015) no seu estudo objetivaram levar para a 

comunidade benefícios do conhecimento e da prática de gestos e atitudes que 

poderiam melhorar a qualidade de vida da população, junto com as equipes do 

NASF e da ESF. Foram realizadas atividades educativas que explanavam formas de 

prevenir a hipertensão e seus malefícios, a interação era estimulada por meio das 

rodas de conversa, que priorizava o diálogo sobre a importância do controle da 

pressão arterial e as sequelas que a hipertensão poderia trazer, como o AVC, foi 

através das atividades de educação em saúde que se proporcionou às pessoas o 

desenvolvimento e o senso de responsabilidade pela sua própria saúde.  A 

experiência de promoção de saúde proporcionou a ampliação dos conhecimentos e 

de estratégias de promoção e prevenção da saúde, para todos os envolvidos, pois 
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mostrou a relevância da utilização da criatividade e da renovação por parte das 

equipes de NASF de da ESF no planejamento de uma assistência de saúde integral 

aos participantes. 

Neste estudo identificou-se que a saúde dos pacientes está relacionada ao 

bem-estar mental e social, muito além apenas dos aspectos físico e biológico, 

fortalecendo a prática da saúde pautada nos determinantes sociais. Fatores de risco 

estão diretamente ligados ao agravamento do quadro da HAS podendo desencadear 

uma série de outras doenças crônicas. Destacou-se que a equipe de saúde deve 

atuar de forma significativa na educação em saúde visando à prevenção e o controle 

da HAS e desta forma, orientar pacientes quanto ao seu próprio estado de 

enfermidade é o ponto chave para proporcionar a saúde e a qualidade de vida dos 

mesmos. Uma das formas que pode atingir a eficácia de orientação aos pacientes 

hipertensos é a explicativa e ilustrativa, com participação ativa de todos os sujeitos, 

pois transmite as informações com maior clareza e as tornam mais fáceis de ser 

entendidas. Conclui-se que é necessário que a equipe de enfermagem, assim como 

os demais profissionais de saúde, tanto nos serviços de APS como nos 

atendimentos em serviços de média e alta complexidade, criem momentos de 

educação em saúde que programem medidas preventivas e educativas, a fim de 

contribuir com a redução dos índices de morbimortalidade decorrentes das 

complicações da HAS, e consequentemente, elevar a qualidade de vida e promover 

saúde (ARANTES et al. 2015). 
Sousa et al. (2015) planteiam que a oportunidade de se vivenciar e trabalhar 

com a comunidade permite aos discentes uma visão ampliada da realidade do 

campo de saúde, e uma maior maturidade para encarar as possíveis dificuldades 

impostas pela saúde pública atual, nos engradecendo tanto como profissionais, 

como também seres humanos. O trabalho desenvolvido possui uma grande 

importância, uma vez que a promoção da saúde através de atividades educativas e 

de acompanhamento contínuo e sistemático para a prevenção dos fatores de risco e 

consequentemente das complicações da Hipertensão Arterial e da Diabetes 

Mellittus, apresentam-se como meios redutores efetivos da morbimortalidade de tais 

doenças. Sugere-se o seguimento da atuação da equipe multidisciplinar na Unidade 

de Saúde para que busque melhorar cada vez mais as ações de educação em 

saúde, uma vez que além de proporcionarem uma condição de vida mais saudável 

para a comunidade, fortalecem e ampliam a integração de todos os envolvidos, 



19 
 

estabelecendo assim uma saúde baseada em preceitos de coletividade e integração 

social. 

No estudo de Malta et al. (2015) foram observados aspectos positivos ao 

identificar elevadas coberturas mencionadas pelos adultos com HA autorreferida 

quanto ao uso de medicamentos, exames, consultas com especialistas, dentre 

outros. É de suma importância os conhecimentos para avançar na qualidade da 

assistência prestada às pessoas com HA no país e estabelecer políticas para reduzir 

as desigualdades segundo raça/cor e escolaridade aqui identificadas.  

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares, é reconhecida como fator de risco aumentado para acidente 

vascular encefálico, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, 

insuficiência renal e morte prematura. 

Este problema foi prioritário porque em visitas domiciliares e durante o 

atendimento individualizado tenho percebido que os pacientes portadores de HAS 

não realizavam o tratamento conforme orientações dadas pelos profissionais de 

saúde, levando em consideração que o tratamento para HAS não é só 

medicamentoso, ou seja, o tratamento não medicamentoso sugere modificações no 

estilo de vida.  

É importante resolver esta ocorrência prioritária porque a pouca adesão ao 

tratamento não medicamentoso pelos portadores de HAS da população alvo e a sua 

relação com o fato de muitos pacientes se manteriam com PA elevada, se tornou um 

problema, uma vez que a HAS não foi tratada adequadamente, pois diminuiu a 

expectativa e a qualidade de vida dessas pessoas.  

Acreditamos que tal fato ocorreu por falta de conhecimento dos pacientes 

sobre a sua patologia e o modo adequado para tratá-la, como também as ações 

desenvolvidas pela Equipe Saúde da Família, não tenham sido eficazes, ou foram 

abordadas de forma insuficiente para ajudá-los a superar esse déficit de informação 

e para convencê-los da importância em adequar seu estilo de vida. 

No sentido de viabilizar ações que levem à prevenção de possíveis 

complicações, melhora da adesão e, em consequência, a promoção de saúde do 
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paciente portador de hipertensão arterial, temos por finalidade sugerir estratégias a 

serem adotadas pela equipe de saúde de nossa Unidade Básica de Saúde, e criar 

ferramentas para atingir o controle da HAS dos pacientes.  

Por tanto, neste estudo pretende-se implementar um projeto de intervenção   

por parte da equipe de saúde para atingir o controle da hipertensão arterial na 

população e suas principais complicações, onde terão propostas de ações de 

educação e promoção/prevenção em saúde, monitoramento e avaliação das ações 

planejadas e assim diminuir a incidência de mortes por complicações da hipertensão 

arterial.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Implementar e promover educação em saúde para os portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica cadastrados na ESF “Vila Alvorada”, no município 

Uruará, PA. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar fatores de risco e principais causas do descontrole da hipertensão 

arterial no público alvo. 

• Conhecer o estado nutricional dos hipertensos. 

• Realizar ações educativas além de culturais, esportivas e de lazer a fim de 

melhorar a saúde das pessoas hipertensas. 

• Estimular atenção integral e multidisciplinar dos hipertensos presentes na área de 

abrangência da intervenção. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

Este trabalho reúne os princípios de respeito pelas pessoas, não 

maleficência, justiça e autonomia, respeitando os princípios éticos da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Trata-se de pesquisas e intervenções 

envolvendo seres humanos porque todo o progresso e seu avanço devem, sempre, 

respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser humano. É uma 

determinação ética brasileira. 

 

3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido na Unidade 

Básica de Saúde Família “Vila Alvorada” no Município Uruará, Pará. 

Consistirá em um estudo do tipo pesquisa ação envolvendo a toda a equipe 

de saúde da unidade básica e aos pacientes com HAS, foi realizada primeiramente 

classificação bibliográfica junto à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) na base de 

dados Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

portal Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), foram selecionados diferentes 

artigos e coleta de dados secundários através de DATASUS e IBGE. 

Foi utilizado para a construção do plano o Planejamento Estratégico 

Situacional – PES, onde foi realizada as seguintes etapas: 

Etapa 1: 

 Seleção dos problemas prioritários:   

Pacientes com histórico de hipertensão na família 

Pacientes com habito Tabácico 

Pacientes que consumem bebidas alcoólicas, sedentarismo e estresse  

Pacientes com excesso de gordura no sangue 

Etapa 2: 

 Priorização do problema  

Hipertensão Arterial 
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Etapa 3: 

 Seleção dos nós críticos 

NC1: Falha no projeto no qual articula-se pesquisa e assistência;  

NC2: Falha de mecanismos eficientes de comunicação e educação continuada;  

NC3: Falha de controle, acompanhamento, e a avaliação das ações de saúde;   

NC4: Modelo de agendamento inadequado. 

 Operações 

OP1: Mais Saúde: Redefinir o projeto contemplando as atividades de assistência e 

pesquisa. 

Responsável: Chefe do posto de saúde e a equipe 

OP2: Conhecer cada dia mais: Rever os mecanismos e canais de comunicação 

Responsável: Chefe do posto de saúde, equipe de trabalho, equipe de Atenção 

Básica 

OP3: Planejar: Criar um sistema de planejamento 

Responsável: Chefe do posto de saúde e a equipe 

OP4: Linha de Cuidado: Reorganizar o atendimento: revisar, redefinir e implantar 

normas de agendamento por ações programáticas (protocolo) 

Responsável: Chefe do posto de saúde 

 Demandas das Operações  

Profissionais de saúde 

Equipe de Atenção Básica 

Secretário de saúde 

 Recursos necessários 

R1: Conhecimento: Fornecer as informações  

Econômico: equipe de saúde 

Político: Comissão de saúde 

R2- Conhecimento: informações no acolhimento  
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Econômico: recursos essenciais para aprimorar a comunicação 

Político: Médico e enfermeiro   

Social: líder comunitário  

R3- Conhecimento: reunião mensal  

Econômico: equipe de saúde e UBS 

Político: Secretário de Saúde   

Social: notebook, vídeos, software 

R4- Conhecimento: reuniões, palestras, ações educativas.   

Econômico: Secretaria de saúde, equipe de saúde, Departamento de Atenção 

Básica   

Político: Comissão de saúde  

Social: Feeds sociais, acompanhar pessoas e conteúdo (documentos, sites) 

 Os resultados do projeto de intervenção serão avaliados: 
Com a aquisição da diminuição e controle dos fatores de risco dos pacientes 

com um histórico familiar; 

Com a obtenção da diminuição e/ou ausência de dependência psicológica e 

física do tabaco nos pacientes; 

Com o alcance da diminuição e/ou ausência de consumo de bebidas 

alcoólicas, com diminuição e/ou ausência de sedentarismo e estresse nos pacientes;  

Com a obtenção de um controle do metabolismo nos pacientes, chegando até 

a normalidade. 

Etapa 4: 

 Instrumento ou bancos de dados utilizados para a avaliação  

Serão utilizadas planilhas ou programas, desenvolvidos pela unidade, para 

facilitar o processamento dos dados e gerar informações para posteriormente 

continuar com a análise do indicador qualitativo. 

A coleta dos dados será realizada, inicialmente, durante as consultas 

realizadas na unidade, buscando extrair delas as informações que serão utilizadas 

durante a avaliação clínica, o paciente, antes de ser encaminhado à consulta, 
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necessita ser avaliado no setor de preparo onde são colhidos dados vitais e 

antropométricos.  

No formulário do Ministério da Saúde para a consulta Hiperdia, são 

cadastrados os hipertensos e diabéticos. Esse formulário é bastante completo e traz 

informação referente aos dados pessoais, clínicos sobre o paciente e o tratamento 

que utiliza, seja ele medicamentoso ou não. 

 

3.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A unidade tem uma população total de 4000 habitantes, situada em uma Vila, 

onde aproximadamente uns 3000 são moradores da Vila e os outros moram perto da 

área. A população alvo será os portadores de hipertensão arterial para um total de 

275, sendo 180 femininos e 95 masculinos. A população alvo será os portadores de 

hipertensão arterial para um total de 275, sendo 180 femininos e 95 masculinos. Os 

critérios utilizados para definir a amostra foi o problema selecionado no 

planejamento e o que vai causar o desenvolvimento deste projeto.  

 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Para esta intervenção inicialmente será trabalhado com as variáveis e 

informações que se encontram no prontuário do paciente, e no sistema E-SUS AB 

as seguintes variáveis: 

 Demográficas: idade, sexo, raça, estado conjugal. 

 Socioeconômicas: escolaridade, ocupação, renda familiar (condição 

socioeconômica). 

 História familiar de: acidente vascular encefálico, doença arterial 

coronariana prematura, doença renal, diabete melito, dislipidemia, morte 

prematura e súbita. 

 De saúde: adesão e reações adversas aos tratamentos prévios, uso de 

medicamentos associados e exames de rotina (Avaliação laboratorial básica: 

exame de urina: bioquímica e sedimento; creatinina; potássio; glicemia; 

colesterol total, eletrocardiograma de repouso. Avaliação laboratorial 

complementar: Bioquímica: HDL colesterol, sempre que o colesterol total e 

glicemia estiverem alterados e triglicerídeos).    
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 Nível de atividade física: Se os pacientes realizam algum tipo de atividade 

física, como caminhadas, academia. Serão considerados fisicamente ativos 

que realizam atividade física regular três vezes por semana com duração de 

meia hora. Os sedentários serão considerados aqueles que nunca realizaram 

atividade física ou que está há mais de cinco anos sem realizá-la. 

 Doenças crônicas associadas: Histórico de doenças cardíacas, hipertensão 

secundarias, diabetes, artrite/reumatismo, doença pulmonar obstrutiva 

crônica, câncer, gota depressão, ansiedade. 

 Investigação sobre fatores de risco: dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, 

sobrepeso e obesidade, perda de peso e características do sono. 

 Controle de peso: Passando por uma avaliação de IMC e circunferência 

abdominal, a meta é alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior a 25 

kg/m2 e circunferência abdominal inferior a 102 cm para homens e 88 cm 

para mulheres. 

 Pesquisa nutricional: Com acompanhamento personalizado e com a 

pesquisa dos hábitos alimentares e as condições de saúde da pessoa. 

 Estilo de vida: Serão analisadas questões sobre os hábitos praticados pelos 

usuários: dieta, atividade física e hábitos de fumar e/ou beber. A dieta 

alimentar será classificada posteriormente em adequada, parcialmente 

adequada e inadequada, segundo recomendações do Consenso Brasileiro 

sobre Diabetes e do Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

  Sinais vitais: Frequência cardíaca, pressão arterial,respiratória. Se 

necessário, temperatura axilar, peso e glicemia capilar.  

 As relações sociais e outras atividades de laser: visitar amigos, visitar 

parentes, receber visitas, ir à igreja. 

 

Quanto ao critério de inclusão: serão os sujeitos de ambos os sexos; 

cadastrados no Programa HIPERDIA e com acompanhamento pela equipe;  

Os critérios de exclusão: serão os indivíduos em acompanhamento 

temporário ou em trânsito; procedentes de outras regiões, por motivo de viagem, 

trabalho, passeio e outros; e portadores de transtornos mentais, que não 

conseguissem responder as solicitações verbais. 

 

3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
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A análise será realizada através de gráfico e tabelas de acordo com os dados 

coletados nos prontuários e no sistema E SUS AB para facilitar o entendimento da 

aplicabilidade do projeto. 

3.6. CRONROGRAMA DO PLANO DAS AÇÕES 

 

AÇÕES 
MESES/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mais Saúde 
Modificar hábitos 
de vida. 

      x x x x x X 

Conhecer cada 
dia mais. 
Conhecimento é 
saúde. 

      X x x    

Planejar 
Criar um sistema 
de planejamento 

    X X X X     

Linha de 
Cuidado. 
Reorganizar o 
processo de 
trabalho para 
melhorar a 
efetividade do 
cuidado. 

      X X X X X X 

 

Posteriormente será efetivado o monitoramento para verificar o cumprimento 

das metas pré-estabelecidas durante a elaboração do plano. 

Serão realizados vários encontros, com duração média de uma hora cada 

encontro, as discussões coordenadas pela pesquisadora principal, com apoio de 

uma relatora e observadoras, com experiência em grupo focal para a avaliação 

clínica (médico e enfermeira). 

 

3.7. ORÇAMENTO 

 

ITENS QUANTIDADE 

RECURSOS HUMANOS 

Médico 01 

Enfermeiro 01 

Técnico de enfermagem 03 
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Agentes comunitários  10 

Recepcionista  01 

Auxiliar de farmácia  01 

Auxiliar de serviços gerais  01 

Departamento de Atenção Básica 

(pessoas) na secretaria de saúde 

03 

RECURSOS MATERIAIS 

MATERIAL DE CONSUMO VALOR TOTAL 

Resma de papel A4 01 R$ 15,00 

Caixa de caneta do 

tipo piloto 12 uds 

01 R$ 12,00 

Caixa de caneta estereográfica de 50 

uds 

01 R$ 23, 00 

Cartucho HP 60 Preto 04 R$ 57, 00 

Cartucho HP 60 a color 04 R$ 57, 00 

Fichas de acompanhamento 

domiciliar 

400 

Cadernos de atenção básica  150 

MATERIAL PERMANENTE VALOR TOTAL 

Computador 01 R$ 1500, 00 

Impressora HP 01 R$ 299, 00 

Balança de adulto 07 R$ 600, 00 

Estetoscópio  03 R$ 87, 00 

Esfigmomanômetro 03 R$ 175, 00 

Fita métrica 07 R$ 07, 00 

Mesa da UBSF 03 R$ 350, 00 

Cadeira da UBSF 20 R$ 2400, 00 
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Equipamento de som 01 R$ 350, 00 

RECURSOS FÍSICOS 

Sala de reunião da unidade 01 

Espaços de saúde 01 

Palestras nas comunidades Semanal e permanente  

Grupos sociais 07 

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO 

Materiais educacionais 250 

Panfletos 250 

Folhetos 250 

Redes sociais Internet 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Combustível (gasolina) 40 L 

 

As despesas referentes aos Recursos materiais (material de consumo e 

permanentes) serão financiadas pela Secretaria de Saúde do Município e 

disponibilizadas pela própria UBSF. Quanto aos Recursos de comunicação e 

transmissão e Serviços de terceiros, estes itens serão de responsabilidade do 

profissional proponente do projeto de intervenção, sem nenhum gravame ou vínculo 

para unidade de saúde onde será realizada a pesquisa. 

A disponibilidade dos materiais e insumos para a realização de este trabalho 

é de extrema importância, a gestão de recursos possibilita organizar a demanda e o 

fluxo da população às palestras, não deixando de intervier em nenhum grupo a 

estudar. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com este trabalho de intervenção pretende se incrementar ações de 

capacitação, promoção e prevenção de saúde ampliando o conhecimento em 90 % 

dos pacientes portadores da doença e seus familiares, acerca da hipertensão 

arterial, suas complicações, cuidado com alimentação, adesão ao tratamento 

medicamentoso, controle dos fatores de risco, importância da assistência às 

consultas programadas de HIPERDIA na UBSF. 

Integrar 70 % dos pacientes hipertensos a prática de atividade física e lazer, 

assim como 100 % deles às consultas de acompanhamento da doença.  

Conseguir em 90% dos pacientes o controle dos fatores de risco e complicações da 

hipertensão arterial, estimular a atenção multidisciplinar em 100%. 

Obter uma diminuição e/ou ausência de dependência psicológica e física do tabaco 

nos pacientes. 

Alcançar a diminuição e/ou ausência de consumo de bebidas alcoólicas, com 

diminuição e/ou ausência de sedentarismo e estresse nos pacientes. 

Obter um controle do metabolismo nos pacientes, chegando até a normalidade. 

Este trabalho pode contribuir para um redimensionamento do serviço com 

pacientes na unidade de saúde, bem como contribuir com políticas públicas para 

promoção de atitudes de prevenção das complicações da hipertensão arterial com o 

controle da doença, melhorando assim a qualidade de vida nestes pacientes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto de intervenção cuja estratégia fundamental será educação em 

saúde para os pacientes hipertensos cadastrados na UBSF “Vila Alvorada” no 

município Uruará/PA, tem sua realização viável, pois requer o mínimo de recursos 

financeiros para o seu desenvolvimento. Sendo os gastos relacionados ao projeto 

menor do que os gastos que o Sistema Público de Saúde tem com o tratamento da 

HAS e comorbidades associadas. 

Esta proposta estará voltada para a população hipertensa possibilitando 

assim uma maior aproximação da equipe de saúde ao contexto de vida dos doentes, 

as ações participativas da comunidade, da equipe e a capacitação continuada dos 

profissionais participantes, promoverão uma qualidade de vida saudável. Este 

projeto contemplará a participação de profissionais da unidade de saúde, onde estes 

se apresentarão comprometidos e envolvidos na realização deste trabalho. 

Por fim, esta intervenção será apoiada prontamente pela Secretaria de Saúde do 

município, e financiada pelo próprio pesquisador. 
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