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RESUMO 
 
 
A hipertensão arterial sistêmica 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 crônico terminal. Objetivo: Implementar o plano de intervenção para redução da 
alta incidência de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica na área da ESF Vila 
Arataú. Metodologia: projeto intervencionista onde foi utilizado o método rápido, 
diagnóstico situacional do trabalho em uma equipe de saúde da família (ESF), seguido 
de revisão bibliográfica e elaboração de um plano de ação fundamentado no 
Planejamento Estratégico Situacional Simplificado. Trata-se de um estudo de 
intervenção educativa, com o objetivo de implementar estratégias de saúde no 
controle da Hipertensão Arterial Sistêmica nos pacientes da Unidade Básica de Saúde 
Vila Arataú. Contamos com um total de 106 pacientes cadastrados, que serão a 
população do estudo. As variáveis utilizadas serão: idade, sexo, aferição de PA, altura, 
IMC, antecedentes mórbidos familiares, estilo de vida, hábitos alimentares. Além da 
observação durante as atividades de educação em saúde como palestras, roda de 
conversas e nas formações de grupos de diálogo. Resultados: Em uma população 
de 2.441 inscritos, esperamos um aumento expressivos de indivíduos com 
diagnósticos de Hipertensão Arterial como resultado da implantação dos planos de 
intervenção. Observou-se que as faixas etárias mais acometidas são as de 50 a 59 
anos e 60 a 69 anos, o que representa 30% e 28% respetivamente. Foi realizado 
capacitação da equipe de saúde, sendo possível notar que a equipe em saúde estava 
mais confiante e capacitada sobre a fisiopatologia da doença, desde realizar o 
reconhecimento dos fatores de riscos até as complicações causada pela HAS. 
Conclusão: a adesão ao tratamento medicamentoso para a hipertensão arterial é 
influenciada por múltiplos fatores, o que revela a necessidade de intervenções 
individualizadas implantação de estratégias de saúde no controle da HAS que sejam 
inovadoras que contemplem a realidade de cada sujeito, favoreçam a aderência à 
terapia e a consequente melhoria da qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Adesão ao tratamento, Educação 
em saúde. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

Systemic arterial hypertension is the most frequent of cardiovascular diseases and 
also the main risk factor for the most common complications of these health problems 
such as stroke, acute myocardial infarction, and chronic end-stage renal disease. 
Objective: Implement the intervention plan to reduce the high incidence of patients 
with Systemic Arterial Hypertension in the FHS Vila Arataú area. Methodology: 
interventionist project where the rapid method was used, situational diagnosis of work 
in a family health team (FHS), followed by a bibliographic review and the elaboration 
of an action plan based on the Simplified Situational Strategic Planning. This is an 
educational intervention study, with the objective of implementing health strategies in 
the control of Systemic Arterial Hypertension in patients at the Basic Health Unit Vila 
Arataú. We have a total of 106 registered patients, who will be the study population. 
The variables used will be: age, sex, BP measurement, height, BMI, family morbid 
history, lifestyle, eating habits. In addition to observation during health education 
activities such as lectures, conversation circles and in the formation of dialogue groups. 
Results: In a population of 2,441 subscribers, we expect a significant increase in 
individuals with diagnoses of Arterial Hypertension as a result of the implementation of 
the intervention plans. It was observed that the age groups most affected are those 
from 50 to 59 years old and 60 to 69 years old, which represents 30% and 28% 
respectively. The health team was trained, and it was possible to note that the health 
team was more confident and trained about the pathophysiology of the disease, from 
recognizing the risk factors to the complications caused by SAH. Conclusion: 
adherence to drug treatment for arterial hypertension is influenced by multiple factors, 
which reveals the need for individualized interventions to implement health strategies 
to control SAH that are innovative that contemplate the reality of each subject, favor 
adherence to therapy and the consequent improvement in the quality of life. 
 

Keywords: Systemic Arterial Hypertension, treatment adherence, health education. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Município de Pacajá  está localizado Mesorregião do Sudoeste Paraense, no 

estado do Pará, Brasil, norte brasileiro. Tem uma população de total de 47.706 

habitantes, com uma área total de 11.832,323 km². (IBGE, 2019) 

Quanto aos aspectos socioeconômicos, o Índice De Desenvolvimento Humano 

(IDH) 0,515 considerado baixo, ocupa a posição 125º entre os municípios do estado, 

apresenta 11,4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado; 22,3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0,4% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). (IBGE, 2019) 

Em Pacajá o processo de municipalização ocorreu a partir do ano de 1997 

através do programa Agentes Comunitários Da Saúde (ACS). Logo em seguida, foi o 

processo de municipalização da Agência Sanitária e, em sequência, o Programa de 

Atenção Básica (PAB).  

No ano de 2001 houve a municipalização da Vigilância em Saúde (endemias e 

vigilância sanitária). Em seguida, no ano de 2004 ocorreu municipalização do PPI 

(Programação Pactuada e Integrada Estadual), garantindo recursos assistenciais para 

as necessidades de encaminhamento de pacientes para fora do Estado, como os 

pólos de Belém, Altamira e Tucuruí. Em 2010 aconteceu a municipalização da MAC 

(Média Alta Complexidade), serviço hospitalar e TFD (Tratamento Fora Do Domicílio).  

Por fim, nos anos 2014/2015 houve a implementação do SISREG (Sistema 

Nacional de Regulação). 

A participação da população de Pacajá ocorre conforme previsto na lei orgânica 

nº 8142\1990, art. 1º, § 2°, (in verbis): 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo (BRASIL, 1990).  

 

O Conselho de Saúde de Pacajá-PA é composto por 6 membros titulares e 6 

suplentes como descrito em lei, com participação ativa na fiscalização e controle da 

saúde do município, como não há sindicato de bairros os problemas são discutidos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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pelo Sindicato dos Trabalhadores e, também, pelo Conselho de Saúde Municipal, 

além de serem debatidos na Conferência Municipal – que ocorre a cada 2 anos. 

As visitas domiciliares no município de Pacajá, ocorrem uma vez por semana 

em cada Unidade Básica da Saúde, sendo esta composta por médico e enfermeira da 

Unidade junto com o ACS responsável pela região. Foi estabelecido pela 

coordenadora da atenção básica, para cada Unidade, os dias em que haverá as visitas 

domiciliares, respeitando a demanda de cada UBS (Unidade Básica de Saúde).  

A internação domiciliar encontra-se prevista na Lei 10.424\2002, 1º a 3o, ipsis 

litteris: 

Art. 19-I (...) § 1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de 
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. §2º O 
atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. § 3º O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser 
realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de 

sua família (BRASIL, 2002). 

Todavia, a internação domiciliar não está implementada, e justificado pela 

gestão por falta de recursos financeiros do município.  

O município de Pacajá faz parte da região Xingu, vinculada a 10º regional em 

Altamira. Entretanto, não temos o funcionamento do subsistema de saúde indígena 

pelo fato de não ter indígenas nos arredores do município. 

A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), na atenção 

Básica, conta com sete equipes da estratégia da família (UBS Arataú, UBS Moça 

Bonita, UBS Nazaré, UBS Bom Jardim, UBS Tozzeti, UBS Novo Horizonte e UBS Alto 

bonito); CAPS I; um NASF (Núcleo De Apoio À Saúde Da Família), composto por um 

Nutricionista, dois Fisioterapeutas e um Educador Físico. A média complexidade 

possui um hospital com funcionamento nas áreas de pediatria, ginecologia e 

obstetrícia, clínica e cirúrgica. O hospital possui 33 leitos regulados e conta com 

serviços equipados com Raio-X, ultrassom e unidade móvel que está integrada à 

urgência e emergência do hospital. 

As medicações compradas pelo município são adquiridas com base no 

RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e recebidas pelo Centro 

De Abastecimento Farmacêutico (CAF), que as distribui para as Unidades Básicas de 

Saúde, tendo em funcionamento o sistema HORUS ocorrendo a dispensa de 
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medicamentos somente com receita médica e cartão SUS em 4 UBS das 7 que 

compõe a rede de Atenção Básica. 

Desde a municipalização, ocorrida no ano de 1997, o fundo municipal tem 

gerenciado os recursos federais, estaduais e municipais através de incentivo de 

programas, porém, ao longo dos anos, ocorreu um desfinanciamento de todos os 

serviços impondo a secretaria municipal em uma contrapartida desleal, considerando 

o financiamento tripartite (união, estado e município). Tendo em vista que o Município 

não recebe um reajuste há 11 anos e, ainda, com o agravo da PEC de 20 anos de 

congelamento dos recursos federais da saúde, atualmente, o município vem 

enfrentando uma dificuldade imensa de garantir a folha de pagamentos dos 

trabalhadores e colaboradores da saúde. 

O território de abrangência da Unidade Básica da Família da Villa Arataú, tem 

hoje 2.441 moradores, 767 domicílios e 390 famílias cadastradas. A Equipe da 

Unidade Básica de Saúde de Arataú é formada por um médico, um enfermeiro, quatro 

técnicos de enfermagem, um microscopista e doze Agentes de Comunidade em 

Saúde.  A UBS se encontra na zona rural a 25 km da cidade, conta com um bom 

espaço físico próprio inaugurado há poucos anos. Existe sala de reunião no qual é a 

mesma utilizada pelos ACS, um consultório de enfermagem, um consultório médico, 

uma sala de triagem com balança, estadiômetro e lavatório de mãos, sala de 

vacinação, uma sala de coleta de amostras para preventivo (Exame de PCCU), sala 

de observação dos pacientes e aplicação de medicamentos, almoxarifado para os 

medicamentos. Vale ressaltar que, a UBS não conta com área externa para realização 

de atividades, mas conta com uma cozinha pequena fora dos parâmetros 

preconizados.  

Para a realização do diagnóstico de saúde foi preciso utilizar o método de 

Diagnóstico Situacional com o objetivo de identificar os principais problemas de saúde 

da UBS Vila Arataú. 

Seleção de problemas: 

1- Hipertensão arterial  

2- Obesidade  

3- Diabetes Mellitus tipo 2 

4- Dislipidemias 

5- Aumento da gravidez em adolescentes 

6- Doença de pele  
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7- Doença diarreia Aguda 

8- Alto índice de doenças parasitarias 

9- Falta de atenção em saúde bucal 

  

Problema selecionado: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a condição clínica multifatorial 

denominada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 

Frequentemente associa-se a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco 

(FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes 

mellitus (DM). Mantém associação independente com eventos como morte súbita, 

acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência 

cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e 

não fatal (BRITO et al, 2008). 

A HAS é uma doença de alta prevalência, considerada um problema de saúde 

pública de âmbito mundial devido ao seu risco e dificuldade de controle. Pode ser 

classificada como uma doença crônica, de natureza multifatorial e em muitos casos 

de curso assintomático, negligenciando assim o diagnóstico e consequentemente o 

tratamento. (BRITO, PANTAROTTO e COSTA, 2011) 

Helena, Nemes e Eluf-Neto (2010) afirmam que, a HAS tem apresentado um 

papel preponderante para a ocorrência direta ou como fator de risco quando se pensa 

na morbidade e mortalidade no contexto das patologias do sistema cardiocirculatório. 

Dentre as doenças cardiovasculares (DCV) mais frequentes está a hipertensão arterial 

sistêmica e suas complicações, tornando-se um problema de saúde pública mundial 

que no Brasil tem uma estimativa de prevalência média de 32,5%  

Hipertensão arterial e doença cardiovascular no Brasil 

No Brasil a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% 

dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (DCV). Junto com Diabetes Mellitus, suas complicações (cardíacas, 

renais e AVE) têm impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda 

familiar, estimada em aproximadamente US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 

(REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2017). As DCVS são ainda 
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responsáveis por alta frequência de internações, com custos socioeconômicos 

elevados. 

Dados do VIGITEL revelam em inquérito telefônico que a prevalência de HAS 

autorreferida variou entre 23% a 25% entre pessoas com mais de 18 anos. O índice 

foi de 2,8% nos adultos de 18 a 29 anos, 20,6% nos de 30 a 59 anos; 44,4% nos de 

60 a 64 anos; 52,7% nos de 65 a 74 anos e acima de 75 anos ou mais 55%. No 

inquérito a região com maior prevalência de HAS foi o Sudeste com 23,3%, depois as 

regiões Sul (22,9%) e Centro-Oeste (21,2%). As regiões Nordeste e Norte 

apresentaram as menores taxas, 19,4% e 14,5% (VIGITEL, 2015).  

Hipertensão arterial UBS Vila Arataú  

Em uma revisão nos cadernos de registro da Unidade, pôde-se observar que 

atualmente há 106 pacientes com os diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica 

o que representa 4,34% da população adstrita na UBS Vila Arataú e 46 com 

diagnóstico de Diabetes Mellitus o que representa 1,88% da população, acredita-se 

que esse número seja bem maior por haver áreas sem cobertura. 

Diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica  

De acordo com o Ministério da Saúde, deve-se aferir a pressão regularmente 

pois é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de 

idade devem aferir a pressão pelo menos uma vez por ano. Se houver casos de 

pessoas com pressão alta (hipertensão) na família, deve-se aferir no mínimo duas 

vezes por ano. 

A Pressão Arterial (PA) deve ser medida em toda avaliação por médicos de 

qualquer especialidade e demais profissionais da saúde devidamente capacitados. O 

diagnóstico da hipertensão arterial é feito no consultório quando se obtém duas 

medições alteradas PA ≥ 140 e/ou 90 mmHg, em oportunidades diferentes pode ser 

usado outros métodos de aferição de pressão arterial como MRPA (Medição 

Residencial da Pressão Arterial ou MAPA (Medição Ambulatorial da Pressão Arterial) 

que auxilia no diagnóstico. (BRASIL, 2013). 

 

 



19 
 

Quadro 1. Classificação da PA de acordo com a medição casual ou no 

consultório a partir de 18 anos de idade. 

Classificação  PAS (mm Hg)  PAD (mm Hg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Pré- hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada 

para classificação da PA. 

Fonte: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2017.  

Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mm Hg e PAD < 90 

mm Hg, devendo a mesmo ser classificada em estágios 1, 2 e 3. 

A HAS é a doença crônica não transmissível mais predominante entre os 

idosos. Sua prevalência aumenta progressivamente com o envelhecimento, sendo 

considerada o principal Fator de Risco Cardiovascular (FRCV) modificável na 

população geriátrica. São considerados idosos, sob o ponto de vista cronológico, 

indivíduos com 65 anos ou mais de idade, vivendo em países desenvolvidos ou com 

60 anos ou mais, em países em desenvolvimento. Dentro desse grupo etário, são 

chamados de muito idosos aqueles que já alcançaram a oitava década de vida. 

(REVISTA BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2011). 

Estima-se que 69% dos idosos com antecedente de IAM, 77% com 

antecedente de AVE e 74% com histórico de Insuficiência Cardíaca (IC) tenham 

diagnóstico prévio de HAS. Apesar de os indivíduos nessa faixa etária serem mais 

conscientes de sua condição e estarem mais frequentemente sob tratamento do que 

os hipertensos de meia-idade, as taxas de controle da PA nos idosos são inferiores, 

em especial após os 80 anos (VILELA-MARTIN et al, 2011). 

O tratamento da HAS nesse grupo de pacientes traz benefícios evidentes na 

redução de eventos cardiovasculares (CV) maiores (IAM, AVE e IC). Além disso, 

existem evidências sobre a possibilidade de prevenção de síndrome demencial, sendo 

esse um benefício adicional que deve ser considerado na decisão terapêutica.  

(WESCHENFELDER, 2012). 

Mediante indicações, o tratamento para o controle da hipertensão arterial, a 

pessoa deve adotar um estilo de vida saudável, abolindo hábitos que estabeleçam 
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fatores de risco para a doença. Porém, o acompanhamento à saúde dos pacientes, 

observa-se, uma grande dificuldade para a aquisição de hábitos saudáveis, pois a 

tomada de decisão com vistas à superação de hábitos nocivos à saúde, apesar de 

necessária, estabelecer uma decisão pessoal (BRITO et al, 2008). 

 O tratamento não medicamentoso deve ser encorajado em todos os estágios 

da HAS e baseia-se na prática de um estilo de vida saudável. Apesar de ser simples 

e de aparente fácil adoção, encontra grande resistência, pois implica mudanças de 

hábitos antigos (BRITO et al, 2008). 

Para instituir a educação em saúde no processo saúde/doença e para 

estabelecer uma prática educativa satisfatória, é imprescindível conhecer a realidade 

dos indivíduos com os quais se deseja realizar uma ação educativa, bem como suas 

potencialidades e suscetibilidades avaliadas de maneira integral. Assim, a educação 

em saúde pode e deve ser adaptada às necessidades, aos interesses e aos 

conhecimentos prévios de cada indivíduo (ROECKER, BUDÓ e MARCON, 2012). 

Entre a população, encontram-se fatores de risco e desencadeantes 

importantes para desenvolver a Hipertensão Arterial, dentre eles o peso inadequado, 

a ingestão excessiva de sal, deficiência de cálcio e potássio, alimentação inadequada, 

uso abusivo de álcool, hábito de fumar, estresse psicoemocional e inatividade física, 

são considerados os mais relevantes na prevalência da doença (WESCHENFELDER, 

2012). 

A escolha inicial do tratamento da hipertensão arterial constitui um desafio para 

os profissionais da ESF que atuam na atenção primária à saúde e deve influenciar na 

modificação dos fatores de risco e investir na educação em saúde. Por isso "a 

educação em saúde para o indivíduo portador de HAS deve incluir a apropriação de 

meios para o desenvolvimento de seu autocuidado e autonomia, a ampliação de seu 

nível de conhecimento e o desenvolvimento de estratégias" (RIBEIRO et al, 2012). 

 

1.1 Justificativa 

 

Tendo em conta a situação da população adscrita, surgiu a necessidade de 

propor um plano de intervenção, uma vez que se trata de uma comunidade carente. 

Em vista da alta morbimortalidade que traz ao não manter o índices pressóricos 

dentro dos parâmetros normais e a grande falta de adesão ao tratamento da HAS 

pelos pacientes por vários fatores, com hábitos de vidas, falta de informação, falta de 



21 
 

medicamentos e capacitação dos profissionais, para evitar trazer grandes gastos a 

saúde pública, devido aos desfechos das complicações causado pelo o descontroles 

da HAS, como AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), AVCH (Acidente 

Vascular Cerebral Hemorrágico), entre outros. Se faz necessário abordar ao máximo 

de pacientes para controle adequado da pressão arterial. Sendo a orientação, nestes 

casos, é a melhor arma para se vencer esta terrível doença sistêmica, trabalhando 

fundamentalmente sobre nós críticos, tendo a possibilidade de impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais.  

 

• Implementar o plano de intervenção para redução do alto incidência de 

pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica na área da ESF Vila Arataú. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

• Verificar o nível de conhecimento da população a respeito da HAS, prevenção 

e complicações. 

• Identificar os fatores associados à alta incidência de pacientes com HAS 

descontrolada na área da ESF Vila Arataú. 

• Colaborar na organização da assistência aos portadores de HAS. 

• Promover Atividades educativas com a temática (Hipertensão Arterial) na 

comunidade. 

• Traçar o perfil dos pacientes portadores de hipertensão arterial cadastrados na 

unidade de saúde.  
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3. METODOLOGIA 

3.1  Implicações Éticas 

 

O projeto é uma proposta de intervenção que será pautado de acordo com os 

protocolos do Ministério da Saúde. Não serão realizados ensaios clínicos. Os dados 

analisados serão os secundários disponíveis na unidade de saúde. Será respeitado o 

princípio da ética e privacidade dos praticantes da intervenção. Nesses casos não 

será necessária à aprovação do Comitê de Ética, caso contrário, pesquisas em serem 

humanos devem obedecer à Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/2012. 

Atualmente contamos com 106 pacientes hipertensos cadastrados, sendo 61 

mulheres e 45 homens. 

 

 

3.2 Delineamento do Estudo   

 

A elaboração da proposta de intervenção para o acompanhamento dos 

pacientes na ESF Vila Arataú deu-se em três etapas: diagnóstico situacional, revisão 

bibliográfica e elaboração do plano de ação. 

Trata-se de um projeto de intervenção, utilizando como estratégia metodológica 

o Planejamento Estratégico Situacional. Neste método o primeiro passo é a definição 

do problema, onde a equipe participou da estimativa rápida, sendo, assim, definiram-

se os seguintes problemas: alto índice de pacientes com hipertensão arterial, alta 

incidência de diabéticos, obesidade, dislipidemias, alta incidência de gravidez na 

adolescência, doenças de pele, doença diarreia aguda, alto índice de doenças 

parasitárias, falta de atenção em saúde bucal, falta de saneamento básico.  

Em seguida, houve a seleção do problema que foi o alto índice de pacientes 

com hipertensão arterial. Identificando-se os seguintes “nós críticos” do problema 

priorizado que foram: baixo nível de conhecimento da população sobre a HAS, hábitos 

de vida não saudáveis da população e falta de capacitação dos profissionais da ESF 

para fornecerem um atendimento especializado. 

A partir dos nós críticos foram construídas as seguintes operações:  

• Saber Mais, Salva Vidas:  
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Informar sobre o que é a hipertensão arterial, sinais e sintomas, os riscos 

cardiovasculares dentre outros aspectos da doença para a população alvo, através de 

reunião semanal, rodas de conversa e diálogo em grupos. Os responsáveis serão os 

profissionais da estratégia saúde da família. Serão utilizados recursos cognitivos: 

conhecimento sobre a estratégia de comunicação e diagnóstico e informação sobre 

hipertensão arterial; político: articulação Inter setorial e financeiro: reserva do local, 

recurso audiovisual, folhetos, cartazes e rádio comunitário.  

Atividades 

As atividades do Projeto de Intervenção foram feitas juntamente com a 

presença da Equipe de Saúde da Família, nos encontros semanais executados com 

os hipertensos da unidade, foi retratada uma abordagem geral sobre hipertensão 

simultaneamente com as sugestões do trabalho. 

A etapa seguinte baseada na apresentação de palestras para expor ao público-

alvo informações eficazes em relação a hipertensão arterial, objetivando explicar sua 

doença e entender a utilização de estilos de vida mais saudáveis. 

Serão abordados os seguintes temas durante a palestra: 

-Hipertensão: conceito, ocorrência e consequências; 

-Dieta hipossódica; 

- Influência da obesidade; 

- Álcool e Tabagismo; 

- Atividade física; 

- Fatores de risco cardiovasculares; 

- Prevenção. 

Os grupos trabalham em reuniões classificada em quatro fases realizadas 

semanalmente: 

1ª fase – Informação: os temas foram exibidos por meio de métodos 

audiovisuais e de forma interativa. Foram usadas transparências, painéis com fotos 

ilustrativas, cartazes informativos, vídeos educativos, dentre outros. 

2ª fase – Discussão: por meio de dinâmicas e debates tendo em vista analisar 

o grau de conhecimento obtido. 

3ª fase – Na Aferição Da Pressão Arterial: é registrado dos dados individuais 

em um cartão feito pela equipe e entregue a cada hipertenso. 

4ª fase – Tema Livre: se trata de atividades adicionais promovidas conforme 

as necessidades do público-alvo. A fase final do projeto se baseará na verificação dos 
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resultados e na preparação do relatório. Os procedimentos efetivados na UBS serão 

avaliados, avaliando a resposta do público-alvo, analisando os resultados da adesão 

às medidas preventivas e controle da pressão arterial. 

 

Material Utilizado: 

- Painéis com fotos ilustrativas; 

- Anúncios em cartazes informativos a respeito da hipertensão, suas causas e 

complicações; 

- Exposição dos principais grupos alimentícios relacionados com o problema da 

hipertensão arterial; 

- Dinâmicas de grupo; 

- Esfigmomanômetro e estetoscópios próprios; 

- Retroprojetor, transparências e outros métodos cabíveis. 

Todos os encontros foram conduzidos de forma dinâmica, a fim de possibilitar 

a participação dos integrantes do grupo. Ao longo dos poucos encontros que tivemos, 

os pacientes faziam perguntas sobre o tema em questão e as dúvidas eram sanadas 

de forma que ficassem bem compreendidas.  

Em cada consulta foi feita educação em saúde a cada paciente, e avaliado de 

forma integral, o que permitiu dar seguimento aos diferentes indicadores propostos: 

peso corporal, pressão arterial, mudanças do estilo de vida e adesão ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico. 

 

• Mexa-Se Pela Sua Saúde:   

Promover caminhadas e atividades físicas na comunidade, incentivar bons 

hábitos alimentares. Os responsáveis: Equipe da Saúde em Família, com apoio do 

NASF. Os recursos são organizacionais: Organizar agenda; Cognitivo- Conhecimento 

e informação sobre o tema; econômico: recursos audiovisuais, folhetos educativos e 

político: Apoio dos líderes de comunidade como igrejas e escolas e articulação Inter 

setorial.  Espaço na rádio local. 

Atividades 

As atividades do Projeto de Intervenção foram feitas conjuntamente com a 

participação da Equipe de Saúde da Família em conjunto com o NASF, apoiado com 

Nutricionista e educador físico nos encontros semanais realizados com os hipertensos 
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da unidade, foi apresentada uma abordagem geral sobre hipertensão juntamente com 

as propostas do trabalho em 2 momentos: 

1º momento com a Nutricionista: Orientando e informando a importância da 

alimentação saudável para controle da HAS. 

2º momento com o Educador Físico: prática de atividade física realizada por 

30-40 minutos todas as sextas feiras na área externa na unidade, respeitando as 

comorbidades de cada paciente e os orientando-os sobre a importância da realização 

diária de atividade física. 

Material   

- Equipamento de som  

- Bolas, corda de pular, aros de ginastica  

- Folhetos informativo  

Todos os encontros foram promovidos respeitando a limitação de cada 

paciente, e reforçado a importância da pratica diária de exercícios físicos conforme a 

sociedade brasileira de cardiologia propõe, 150 minutos de atividade por semanas 

sendo ela dividida em cinco vezes na semana o que equivale 30 minutos diários ou 

no mínimo três vezes na semana com duração de uma hora. 

 

• Mais cuidado:  

Capacitar e treinar os profissionais da UBS Arataú para ao atendimento aos 

hipertensos. A capacitação foi realizada na própria Unidade de Saúde pelo médico 

com quatro horas de duração, com a participação de enfermeira e técnicos de 

enfermagem onde foram abordados todos os aspectos pertinentes ao tema de 

Hipertensão Arterial Sistêmica como: aspecto clínico da doença, epidemiologia, 

quadro clínico, complicações, métodos diagnósticos, tratamento não farmacológico e 

farmacológico, acompanhamento do paciente, verificação das técnicas de aferição de 

pressão arterial, etc. Os responsáveis foram representantes da secretaria da saúde, 

coordenação da Atenção Básica municipal. Os recursos utilizados foram os políticos: 

adesão e liberação dos profissionais para a realização do curso de capacitação dos 

profissionais e colaboradores e econômico: compras de anti-hipertensivos suficiente 

para atender os Hipertensos escritos na UBS, e compras de esfigmomanômetro e 

estetoscópio.  
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Para o embasamento teórico foi realizado uma pesquisa bibliográfica por meio 

de busca de trabalhos científicos disponíveis em base de informação como: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), BIREME, Scielo e documentos de órgãos públicos 

(ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para revisão bibliográfica. 

Tendo como descritores: saúde, educação e hipertensão arterial. 

 

 

3.3  População de Estudo 

 

A ESF Vila Arataú tem uma população total de 2.441 moradores, 767 domicílios 

e 390 famílias cadastradas, situada no município de Pacajá, zona rural, Vila Arataú. A 

população alvo foram 106 portadores de hipertensão arterial incluindo 45 do sexo 

masculino e 61 do sexo feminino. 

 

 

3.4  Variáveis do Estudo 

 

As variáveis utilizadas serão: idade, sexo, aferição de PA, altura, IMC, 

antecedentes mórbidos familiares, estilo de vida, hábitos alimentares. Além da 

observação durante as atividades de educação em saúde como palestras, roda de 

conversas e nas formações de grupos de diálogo.  

 

 

3.5  Análise Estatística dos Dados 

 

Os dados serão alimentados em planilhas Excel, e posteriormente serão 

apresentados em gráficos e tabelas. Bem como serão descritas as atividades 

educativas e percepção de cada participante sobre o tema. 
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4. RESULTADOS 

Atualmente contamos com 106 pacientes hipertensos cadastrados, sendo 61 

mulheres e 45 homens (gráfico 1) em uma população de 2.441 inscritos, esperamos 

um aumento expressivos de indivíduos com diagnósticos de Hipertensão Arterial 

como resultado da implantação dos planos de intervenção.   

Gráfico 1. Pacientes hipertensos cadastrados na Estratégia Saúde da Família Vila 

Arataú, por faixa etária e sexo. Pacajá/PA, 2020. 

 

Fonte: dados coletados no cadastro de pacientes da unidade de saúde. 

 

Ainda sobre o total de pacientes cadastrados (106), observou-se que as faixas 

etárias mais acometidas são as de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, o que representa 

30% e 28% respetivamente, conforme gráfico 2.  
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Gráfico 2- Porcentagem de pacientes cadastrados na Estratégia Saúde da Família 

Vila Arataú, Pacajá/PA, 2020 

 

Fonte: dados coletados no cadastro de pacientes da unidade de saúde.  

 

Buscamos por meio desse plano, inserir uma proposta que objetiva educar, 

orientar, proporcionar mudanças em equipe e na população, remodelar os hábitos e 

estilos de vida e controlar este problema determinado pela equipe como prioridade. 

De acordo com o plano de intervenção, tivemos resultados satisfatórios nos 

primeiros meses que se iniciou o plano, porém devido o início da pandemia do Covid-

19, tivemos que pausar o nosso plano de intervenção. Abaixo estão os resultados 

observados durante o processo de cada proposta: 

• Saber Mais, Salva Vidas  

Foi realizada através de rodas de conversas, reuniões semanais com os 

integrantes cadastrados e com diagnóstico de HAS. Durante esta ação foram 

fornecidas informações sobre a patologia em questão, quais os riscos que podem ser 

causados. Foram realizadas aferições de pressão arterial de 80 pacientes que se 

fizeram presentes durante as reuniões, 48 mulheres e 32 homens (gráfico 3) e os 

resultados foram anotados nos cartões confeccionados e fornecidos pela equipe de 

saúde para cada paciente. Iríamos completar a 4ª fase, porém como citado tivemos 

que interromper devido a pandemia Covid-19.   
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Gráfico 3. Participantes da reunião por sexo e faixa etária. Estratégia Saúde da 

Família Vila Arataú, Pacajá/PA, 2020. 

 

Fonte: dados coletados durante as ações.  

 

• Mexa-se pela sua saúde 

Pudemos iniciar essa ação com sucesso e com um número satisfatório de 

pacientes participantes. Marcamos inicialmente um encontro semanal com pacientes 

e nutricionista para informação e preparação do plano alimentar personalizado 

individual, seguindo as condições econômicas de cada paciente. 

Em seguida, iniciamos a realização de caminhadas e atividades físicas coletiva 

(1 vez por semana, todas as sextas-feiras com duração de 30 min). Observou-se um 

grande interesse da parte de nossos pacientes em participar das atividades, o que foi 

refletido na participação de 75 pacientes de ambos os sexos (gráfico 4), prevalecendo 

o sexo feminino com maior participação (51), com idades entre 40-65 anos, sendo 

divididos por grupos e orientados por nutricionista, educador físico, médico e 

enfermeiras. As atividades se mantiveram por durante 4 semanas, e então foi 

orientado a realização da mesma em domicilio, por conta da pandemia do Covid-19. 
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Gráfico 4 - Pacientes hipertensos participantes da atividade física. Estratégia Saúde 
da Família Vila Arataú, Pacajá/PA, 2020. 

 

Fonte: dados coletados durante as ações.  

• Mais cuidado 

Foi realizada uma capacitação com os demais profissionais da UBS, instruída 

pelo médico Dr Ítalo Machado no dia 20/03/2020 com duração de 4 horas, onde 

colocamos em foco os temas sobre Pressão Arterial, dentre eles estão aspecto clínico 

da doença, epidemiologia, quadro clínico, complicações, métodos diagnósticos e 

outros. Após a capacitação que pudemos iniciar o nosso plano de intervenção. Nessa 

atividade fizeram-se presentes 19 profissionais da saúde sendo a categoria 

profissional mais presente foi a de ACS, conforme representado no gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Categoria profissionais presentes na capacitação.  

 

Fonte: dados coletados durante as ações. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A preparação deste Projeto de Intervenção admitiu analisar que o controle da 

HAS é multifatorial e complexo, tendo o esforço conjunto dos vários estudos dos 

profissionais que integram o conjunto interdisciplinar que consulta estes pacientes. Os 

profissionais de saúde devem estar complexos com a prática de algumas ações 

educativas, buscando se aperfeiçoar, abrangendo progressivamente as diretrizes que 

orientam a abordagem da HAS, procurar alternativas para incluir a adesão do 

paciente, tornando-o participante ativo do processo terapêutico.  

O paciente não é somente um ser hipertenso, um indivíduo independente 

pronto para receber e assimilar automaticamente o que de maneira suposta 

considera-se que seja o exato em condições técnicas, entretanto é preciso entender 

que está inserido em um assunto sócio cultural e possui suas especialidades. Deste 

modo, é necessário respeitar suas crenças, percepções e costumes, não apenas com 

relação a doença, do profissional de saúde, do medicamento que é ingerido e passa 

a fazer parte de seu cotidiano. 

A maioria dos pacientes hipertensos cadastrados é do sexo feminino, o que 

representa 57,6% de mulheres e 42,4 de homens acompanhados na unidade de 

saúde. O mesmo se repete em outros estudos que apontam uma prevalência de 

mulheres com hipertensão arterial sendo acompanhadas nos serviços de saúde 

(PORTELLA, 2016; MALTA et al, 2017). Isso pode se dar pelo fato de as mulheres 

tem mais cuidados com a sua saúde e por consequência procuram mais os serviços 

de saúde, isso se deve muitas vezes pelo de acompanhar uma filha, um familiar até a 

unidade de saúde. 

Em relação a faixa etária predominante dos pacientes hipertensos, concentrou-

se maior número de pacientes nas idades de 50 a 59 anos e 60 a 69 anos, em ambos 

os sexos, o que representa 30% e 28% respetivamente. A idade é um fator importante 

que deve ser levado em consideração e que pode representar um fator de risco 

importante para o controle da hipertensão arterial, visto as alterações que podem 

ocorrer devido o processo de envelhecimento. Malta, 2017 identificou em seu estudo 

que a prevalência de HAS em pacientes acima de 65 anos superou os 60%. 

Alguns dos pacientes hipertensos nos relataram fatores de risco que interferem 

na melhora da Hipertensão, dentre eles os mais citados: o consumo excessivo de 

sódio e gordura, a não prática de exercícios físicos, a grande dificuldade de tomar a 
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medicação, o uso dos medicamentos em horários errados e até mesmo a dificuldade 

de ter acesso a cidade para buscar a medicação. Isso reflete negativamente no 

tratamento e acompanhamento da hipertensão, pois são fatores que dependem dos 

pacientes para que sejam modificados e que impactem na situação epidemiológica 

atual. As mudanças epidemiológicas são reflexo do estilo de vida vivido atualmente, o 

que torna que as doenças crônicas tomem espaço na população em geral (PORTELA, 

2016).  

Foi possível notar que a equipe em saúde estava mais confiante e capacitada 

sobre a fisiopatologia da doença, desde realizar o reconhecimento dos fatores de 

riscos até as complicações causada pela HAS, assim como a importância de fazer o 

tratamento, e acompanhamento desses pacientes. Os agentes de Saúde da 

comunidade, demostraram um conhecimento muito superficial sobre HAS antes da 

realização da capacitação. Ao concluir a capacitação tiveram uma visão amplificada 

da importância da doença, o quanto era importante eles atuarem na orientação e 

identificação da população do micro área.  

Portela (2016), afirma que medidas educativas favorecem mudanças no estilo 

de vida e adoção de hábitos saudáveis. Os profissionais devem proceder orientações 

sobre alimentação e atividades físicas, essas orientações são estratégias que 

incentivarão as mudanças necessárias a população. Para que isso ocorra faz-se 

necessário a educação permanente em saúde, com ações voltadas para a prevenção 

dos fatores de risco e promoção da saúde.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A implementação do projeto foi extremamente importante, para acompanhar o 

tratamento de hipertensão dos pacientes, bem como os fatores relacionados aos 

riscos e as dificuldades envolvidas nesse processo. Isso possibilitou criar estratégias 

individualizadas e inovadoras que considerem a realidade do sujeito e beneficiem a 

aderência à terapia e a consequente melhoria da qualidade de vida. O que nos leva a 

considerar também, os aspectos físicos, psicológicos, culturais e sociais no momento 

da adaptação do plano terapêutico. 

A capacitação dos profissionais também tem a sua grande importância visto 

que profissionais qualificados podem dispensar um cuidado mais qualificado aos 

pacientes.  

A grande dificuldade enfrentada na promoção, prevenção e adesão ao 

tratamento se dá pela acessibilidade desses pacientes que é bem dificultosa, por ser 

tratar de uma zona rural com grande extensão de terra, em épocas de chuva os 

indivíduos ficam praticamente isolados em suas casas. Mas mesmo com as barreiras 

ambientais, sócio econômicas, demográficas e culturais, percebeu-se melhoras em 

relação ao controle da pressão arterial entre os pacientes hipertensos.  
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