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1. INTRODUÇÃO 
 

Haja visto o grande número de pacientes hipertensos atendidos na 

Unidade Básica de Saúde Dr. Geraldo Paulin no Município de Itapuí, no Estado 

de São Paulo, em consultas rotinas e esporádicas com níveis pressóricos 

elevados, bem como o número de consultas de urgência relacionadas a crises 

hipertensivas, principalmente devido ao não acompanhamento e tratamento 

incorreto da hipertensão, verificou-se a necessidade de uma intervenção em 

nível primário para a melhora do controle da pressão arterial sistêmica nos 

pacientes hipertensos. 

Visto a grande incidência e prevalência da hipertensão arterial sistêmica 

na população mundial, aproximadamente cerca de 30%, e a grande associação 

desta com as principais patologias com alta mortalidade e morbidade como 

acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana, faz-se necessário 

uma detecção precoce e tratamento adequado para redução das complicações 

crônicas. (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão,2010)  

 Durante as consultas constatou-se também que muitos pacientes esta-

vam com exames desatualizados, fazendo uso incorreto de medicamentos, 

associada a maus hábitos de vida, como o sedentarismo, tabagismo e a ali-

mentação inadequada, já que os mesmos não faziam acompanhamento regu-

lar na Unidade Básica de Saúde.  

De acordo com a VI Diretriz de Hipertensão (2010) são vários os fatores 

de risco para a HAS. Podemos citar alguns que contribuem diretamente com a 

não adesão ao tratamento e a descompensação da pressão arterial: idade, 

nível de escolaridade e nível socioeconômico. 

Nesse sentido foi possível perceber que um dos fatores principais que 

acentua esse problema na região da Unidade de Saúde é que grande parte 

dos pacientes atendidos com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica 

apresentam desconhecimento sobre os problemas relacionados a ela, além de 

falta de informação relacionada a saúde e as doenças, sendo que nessa região 

predomina uma população de baixa renda e escolaridade. De acordo com 

Ferreira; Barreto e Giatti (2014), através de estudo realizado, afirmam que 

fatores como escolaridade e renda apresentam grande impacto no tratamento 

da hipertensão: 



 

 

 

 A escolaridade influencia positivamente a saúde pelo maior 
acesso à informação, por meio da adoção de comportamentos 
saudáveis e do uso dos serviços de saúde e pode facilitar a 
compreensão da necessidade da utilização do medicamento e da 
maneira correta de fazê-lo. Mas a renda parece influenciar mais 
fortemente o acesso aos serviços do que a escolaridade e também o 
tratamento da HAS. (Travassos; Oliveira e Viacava (2006) apud 
Ferreira; Barreto e Giatti, p.822, 2014) 

 
 

O tratamento adequado da HAS é fundamental para a redução da mor-

bidade e mortalidade por doenças cardiovasculares e consiste em mudanças 

no estilo de vida e uso contínuo de um ou mais tipos de medicamentos anti-

hipertensivos (2)
. 

Por esse motivo e diante da situação encontrada na Unidade de Saúde 

Dr. Geraldo Paulin no Município de Itapuí, fez-se necessário concentrar o tra-

balho na elaboração de estratégias para o controle da hipertensão arterial, pois 

o mesmo deve ser feito: 

 

(...) dentro de um sistema hierarquizado de saúde, sendo sua base o 
nível primário de atendimento. A equipe de Saúde da Família possui 
um papel fundamental neste processo, fazendo o levantamento epide-
miológico e propondo medidas preventivas, de controle e tratamento. 
(Ministério da Saúde, 2000)

 
 

 

 É de extrema importância o estabelecimento do vínculo entre os porta-

dores de HAS e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para amenizar e contro-

lar os agravos à saúde decorrentes da falta ou ausência de tratamentos ade-

quados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1 Geral 
 
Melhorar o controle de pacientes hipertensos, diminuindo possíveis complica-

ções. 

 
 
2.2 Específico(s) 
 

 Informar e orientar os pacientes sobre o tratamento de doenças crônicas 

como hipertensão, metas pressóricas, uso de medicações (e sua importância) 

através de cada consulta e orientações pós consulta através da equipe de en-

fermagem; 

 Melhorar a formação da equipe de saúde para identificação de pacientes de 

riscos para incentivar a consulta na unidade e visitas domiciliares favorecendo 

o vinculo. 

 Criar grupos de hipertensão com palestras informativas e multidisciplinares 

sobre alimentação, atividade física, medicamentos e hábitos de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um tema clássico, porém ainda 

muito discutido,  pois é "considerada o principal fator de risco para as doenças 

cardiovasculares (DC), acidente vascular encefálico (AVE) e doença isquêmica 

do coração (DIC) e um dos mais importantes problemas da saúde publica."(VI 

Diretriz de Hipertensão, 2010, p.1) 

 Os últimos estudos realizados apontam que no Brasil a Hipertensão Ar-

terial Sistêmica é responsável por 30% dos óbitos. (VI Diretriz de Hipertensão, 

2010) 

 Embora o reconhecimento da hipertensão como importante fator de risco 

modificável para as doenças cardiovasculares,  e que o seu controle reduz a 

incidência de complicações, ainda existe uma grande parcela dos indivíduos 

hipertensos que por diversos fatores não fazem o tratamento de forma correta. 

            Entre eles, a baixa aderência medicamentosa relacionada a fatores so-

cioeconômicos, culturais e educacionais participam do desencadeamento e 

manutenção da Hipertensão Arterial Sistêmica e podem funcionar como barrei-

ras para a adesão ao tratamento e a mudança de hábitos (5), conforme tabela a 

seguir :  

 

Tabela 1 - Fatores associados à baixa aderência medicamentosa. (Destaques do Congresso 

Europeu de Hipertensão, 2015) 

 

 Em função disso faz-se necessário um acompanhamento mais eficiente, 

com ações que favoreçam o compartilhamento de informações básicas no intui-

to de tentar melhorar a aderência ao tratamento. Essa é uma das funções da 

Atenção Primária em Saúde, que possui equipes que atuam em território defi-



 

 

nido, com população adstrita, realizando ações de promoção, vigilância em sa-

úde, prevenção, assistência, além de acompanhamento longitudinal dos usuá-

rios, o que é fundamental na melhoria da resposta ao tratamento." (Plano de  

Ações Estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmis-

síveis no Brasil, 2011)  

         Diante da realidade observada na Unidade Básica de Saúde, foi possível 

perceber que existia a necessidade de aproximação com a realidade de vida 

dos pacientes para então fazer uma intervenção de forma eficiente, conforme 

afirmam Silveira e Ribeiro (2005):  

 

O conhecimento das necessidades de saúde do usuário e a compre-
ensão da realidade objetiva e subjetiva dos diferentes significados 
atribuídos ao modo de vida, saúde e sofrimento, podem revelar o po-
tencial transformador das práticas de saúde vigentes. A adoção de 
práticas centradas  nos usuários requer a incorporação de práticas re-
lacionais, como o acolhimento e o vínculo. Ouvir as necessidades dos 
usuários permite aos profissionais de saúde a ampliação da capaci-
dade de atendimento e maior resolubilidade da assistência prestada. 
(SILVEIRA E RIBEIRO, 2005, p.98) 

 

           Por isso a necessidade de criar vínculos com os pacientes se torna fator 

importantíssimo de acordo com Monteiro,Figueiredo e Machado (2009): 

 

O vínculo com os usuários do serviço amplia a efetividade das ações 
de saúde e favorece a participação do usuário durante a prestação do 
serviço, propicia exercer seu papel de cidadão, autonomia, respeito 
aos direitos de fala, argumentação e escolha e permite sua integra-
ção na manutenção de sua saúde e redução dos agravos (MONTEI-
RO, FIGUEIREDO e MACHADO, 2009, p. 360). 

 

  A promoção da saúde através de atividades educativas e em grupo, de 

acompanhamento contínuo e sistemático para a prevenção dos fatores de risco 

e consequentemente das complicações da Hipertensão Arterial, apresenta-se 

como meio redutor efetivo da morbimortalidade de tal doença. 

 O estreitamento de laços com os pacientes proporcionam uma condição 

de vida mais saudável para a comunidade, fortalecem e ampliam a integração 

de todos os envolvidos, estabelecendo assim uma saúde baseada em precei-

tos de coletividade e integração social. 

 

 



 

 

4. METODOLOGIA 
 

4.1 Local 
 
 Projeto de Intervenção realizado em Atenção Primária à Saúde na Uni-

dade Básica de Saúde Dr. Geraldo Paulin, localizada no Bairro Balneário Mar 

Azul, no município de Itapuí - SP. A população cadastrada e atendida nessa 

região pertencente a esta UBS é de 4.087 habitantes. 

 

 

 

4.2 Participantes (público-alvo) 
 
 Foram incluídos como participantes deste projeto a população residente 

nesse bairro, cadastrada no serviço de atendimento com o diagnóstico de hi-

pertensão arterial sistêmica ou seja, aproximadamente 430 pessoas.  

 

 
 
4.3 Ações 
 
 Serão realizadas algumas ações com o intuito de melhorar o controle da 

pressão arterial dos pacientes com hipertensão arterial, prevenindo as 

possíveis complicações: 

 Os pacientes serão Informados e orientados sobre o tratamento de doenças 

crônicas como a hipertensão e metas pressóricas; sobre uso de medicações (e 

sua importância) através de cada consulta médica e orientações pós-consulta 

através da equipe de enfermagem. 

- Serão priorizados horários para consultas agendadas para pacientes 

hipertensos;  

- Palestras informativas proporcionarão maior conhecimento sobre a 

hipertensão arterial sistêmica, a importância de seu controle, dos 

medicamentos usados, fatores de risco, complicações associadas, e bem como 

a atualização de exames-rotina e preventivos;  

-  Serão realizados agendamentos de retorno para reavaliação clinica e dos 

exames e identificação dos pacientes não aderentes ao tratamento.  

 



 

 

   Os profissionais dos serviços de atenção primária à saúde participarão de 

um treinamento e acompanhamento com o intuito de identificar pacientes de 

riscos para e incentiva-los às consultas na Unidade e visitas domiciliares 

favorecendo o vinculo, a partir de:  

- Reuniões quinzenais com a equipe de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde para discussão de casos de pacientes, projetos terapêuticos 

individuais e formação a respeito do processo saúde-doença; 

-  Serão incentivados e orientados com o intuito de melhorar o acolhimento dos 

pacientes na Unidade de Saúde,  com escuta ativa e orientações  reforçadas a 

cada novo retorno. 

 

 Criar-se-ão grupos de hipertensão com palestras informativas e 

multidisciplinares: 

- Os grupos serão constituídos com cerca de 30 pessoas, abordadas em con-

sultas e em busca ativa realizada pelos agentes comunitários de saúde. 

-  Serão realizadas reuniões mensais priorizando pacientes hipertensos; 

- Os pacientes participarão de palestras sobre a importância da alimentação 

saudável, atividades físicas, medicações usadas no tratamento, doenças 

associadas e complicações, fatores de risco e abordagem de dúvidas gerais 

sobre HAS. 

- Serão utilizados como artifícios metodológicos apresentações em power point, 

explicações por meio de vídeos e folders. 

 

 
4.4 Avaliação e Monitoramento 
 

 

 Após treinamento da equipe de enfermagem e das agentes comunitá-

rias, será dado inicio às atividades com os grupos de hipertensos e após as 

duas primeiras reuniões será realizada avaliação com a equipe de saúde e os 

pacientes sobre os pontos positivos e necessidade de mudanças. Se houver 

necessidade de mudanças e/ou ajustamentos os mesmos serão realizados pa-

ra dar seguimento às formações em grupos.  



 

 

 Para dar continuidade e suporte aos os pacientes atendidos, serão 

agendadas consultas a cada 60 dias, para reavaliação e acompanhamento da 

hipertensão arterial sistêmica. 

 
  



 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 Espera-se que este projeto de intervenção modifique a percepção e as 

ações dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica, conscientizando-os da 

importância do uso correto dos medicamentos, de hábitos de vida e alimenta-

ção saudáveis, acompanhamento médico e realização de exames periódicos; 

ações simples que refletirão no controle da doença e prevenção de possíveis 

riscos e complicações. 

 Além disso proporcionará  aos pacientes maior interação e troca de ex-

periências com pacientes com a mesma doença e também fortalecerá o vinculo 

dos mesmos com a equipe de saúde de família da Unidade Básica de Saúde, o 

que favorecerá os retornos às consultas e aderência ao tratamento. Também 

possibilitará uma capacitação da equipe em relação a abordagem da hiperten-

são arterial sistêmica na Atenção Primária à Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. CRONOGRAMA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Atividades 

Maio 
2015 

Junho 
2015 

Julho 
2015 

Agosto 
2015 

Setembro 
2015 

Outubro 
2015 

Novembro 
2015 

Dezembro 
2015 

Janeiro 
2016 

Fevereiro 
2016 

Revisão Bibliográfica X X X        

Treinamento da equipe  X X X X      

Implantação das Ações  X X X X      

Monitoramento e ajustes   X  X  X  X  

Análise dos dados        X X X 

Apresentação dos re-

sultados 
        X X 

Acompanhamento do 

Projeto 
       X X x 
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