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RESUMO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de origem multifatorial, 

constituindo uns dos maiores problemas na área de saúde pública, especialmente 

em países desenvolvidos. Os principais fatores de risco da HAS são: estilo de vida 

não saudável, fatores hereditários, maus hábitos dietéticos, obesidade, 

sedentarismo, estresse, etc. A mudança do estilo de vida é uma atitude que deve ser 

estimulada durante toda a vida em todos os pacientes, incluindo aqueles com fatores 

de risco e os já hipertensos, independente dos níveis de pressão arterial. Diante 

desse contexto, objetiva-se elaborar um projeto de intervenção educativa para 

prevenir a aparição de pacientes com Hipertensão Arterial na comunidade do 

Marajá, atuando principalmente nos fatores de risco. A metodologia utilizada será 

um estudo prospectivo quase experimental (de intervenção), e compreende a 

realização de palestras e encontros educativos, mutirões na comunidade e 

capacitação da equipe de saúde, visando aumentar o nível de informação sobre 

HAS. Espera-se ao final do projeto melhoria do conhecimento da população sobre a 

doença e suas complicações, com o propósito de diminuir a incidência e prevalência 

da doença e os principais fatores de riscos. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Prevenção de doenças. Educação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a disease of multifactorial origin, being a 

major problem in public health, especially in developed countries. The main risk 

factors of hypertension are unhealthy lifestyle, hereditary factors, poor dietary habits, 

obesity, sedentary lifestyle, stress, etc. The change of lifestyle is an attitude that 

should be encouraged in all patients throughout life, including those with risk factors 

and those with hypertension, independent of blood pressure levels. 

In this context, the objective of this work is to develop an educational intervention 

project to prevent the appearance of patients with hypertension in the community 

Marajá, acting on the risk factors. The methodology used will be a quasi-

experimental prospective study (intervention), and comprises lectures and 

educational meetings, task forces and training the community health team, in order to 

increase the level of information about the disease. It is expected to the end of the 

project the improvement of population's knowledge about the disease and its 

complications, which may reduce its incidence and prevalence and the main risk 

factors. 

 

Keywords: Hypertension. Disease Prevention. Health Education. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

Intervenção educativa para diminuir a incidência da hipertensão arterial sistêmica na 

área de abrangência da UBS Vânia Sousa Sobrinho.   

 

 
1.2  EQUIPE EXECUTORA 

 

 Maykel Carrillo Arango 

 Mariana Almeida Mello Proença de Freitas.    
 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 

 Secretaria Municipal de Saúde do Município Tuntum de Maranhão  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Considera-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) como uma doença de 

origem multifatorial, frequentemente associada às desordens hormonais e 

metabólicas. É definida pelo aumento da pressão arterial igual ou maior a 140/90 

mm Hg. Considerada uma das doenças mais comuns do mundo moderno. Tem altas 

prevalências e baixas taxas de controle, sendo, portanto, considerada um problema 

de saúde pública (CHOBANIAN, 2010; COSTA, 2012). 

É um dos principais fatores de risco de doenças cerebrovasculares, 

cardiovasculares e renais. 70% das pessoas com esta doença no Brasil não 

conseguem um controle adequado das cifras tensionais dado pela falta de educação 

em saúde e pelo não controle dos fatores de risco, a obesidade, o sedentarismo, o 

estresse e o consumo excessivo do álcool e do sal associados a uma predisposição 

hereditária (MIRANZI, 2008). 

No mundo, a hipertensão mata 9,4 milhões de pessoas por ano de doenças 

cardiovasculares, tais como acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio (OMS, 

2013). É importante lembrar que a hipertensão também aumenta o risco de 

desenvolver outros problemas de saúde, como insuficiência renal e cegueira. Pelas 

declarações da OMS em abril de 2013, estima-se que a hipertensão afeta hoje 1 em 
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cada 3 pessoas no mundo, ou seja 2 bilhões de pessoas. Na China, 200 milhões de 

pessoas (de uma população de 1,3 bilhões de pessoas) sofrem de hipertensão 

(ATS, 2011). 

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões 

de brasileiros têm hipertensão e há outros 12 milhões que ainda não sabem que 

possuem a doença (BRASIL, 2013). A hipertensão mata por ano, 7.6 milhões de 

pessoas, no mundo todo, devido às suas complicações como AVC, infarto, entre 

outras. No Brasil, ela é responsável por 300.000 mortes ao ano. Uma pesquisa 

divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde apontou que a proporção de 

brasileiros diagnosticados com pressão alta cresceu de 21,5% em 2006 para 24,4% 

em 2009. 

 A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que apenas 10% da população 

faça regularmente acompanhamento médico e siga corretamente as orientações. De 

acordo com dados dessa última pesquisa do Ministério da Saúde sobre a 

hipertensão, o Rio de Janeiro (RJ) aparece como a primeira capital na proporção de 

hipertensos, com 28% de casos, seguido de Recife (PE), com 27,6% e Campo 

Grande (MS) 26,5% (BRASIL, 2013). No Brasil, em 2010, dato de DATASUS 

apontam que o 23,3% da população com idade maior 18 anos apresenta 

hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2011).  

O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é reduzir a 

morbimortalidade associada aos valores elevados de pressão arterial. Estima-se que 

40% dos acidentes vasculares encefálicos e 25% dos infartos do miocárdio 

produzido nos pacientes hipertensos podem ser prevenidos com um tratamento anti-

hipertensivo adequado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

Cardiologistas destacam o preocupante aumento da hipertensão arterial e os 

efeitos de fatores de riscos com tabagismo e obesidade sobre doenças 

cardiovasculares. Acrescenta-se a estes a pouca prática de esportes e a vida com 

mais stress. Estas são as quatro principais causas de doença cardíaca. Deste 

conjunto destaca-se a obesidade, considerando-se que em um tempo muito curto, o 

índice de massa corporal da população aumentou significativamente (SOCIEDADE 

BRASILERA DE CARDIOLOGIA, 2010) 

A obesidade aparece cada vez mais em idades mais jovens, de 4 a 11 anos e 

irá causar um aumento de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. A 

pressão arterial elevada é um problema de saúde de particular importância dada a 
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sua prevalência e impacto na população em geral. A abordagem diagnóstica e em 

particular o tratamento dos mesmos, tem mudado com o surgimento de novos 

medicamentos e novos métodos de diagnóstico. Pela complexidade e extensão do 

assunto, é difícil para muitos médicos ter uma idéia clara e precisa sobre a 

abordagem preferível a um paciente ou situação em particular (BAEZ, 2007).  

A Organização Mundial da saúde (OMS) considera as doenças crônicas não 

transmissíveis como a principal causa de morte e invalidez em todo o mundo (WHO, 

2012).  

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

 Marajá, localizada no interior do município de Tuntum do Maranhão, tem uma 

população de aproximadamente 1800 pessoas. Dessas, 107 têm o diagnóstico de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Nos últimos 10 meses que levo trabalhando 

na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Povoado de Marajá, foram identificados 35 

casos novos com HAS. Tendo em vista o significativo numero de pacientes 

identificadas na área adstrita em 2015, o problema da incidência de casos com HAS 

pode ser explicado nessa comunidade por falta, de informação, conhecimentos e 

ações de preventivas na comunidade. 

O aumento dos níveis pressóricos é comum no dia a dia das equipes de 

atenção primaria portanto, esse tema merece atenção de todos a fim evitarnos 

condutas precipitadas e a hipermedicalização. A rotina de controle de PA, muito 

comum nas UBS, torna esse nível de prevenção ainda mais necessário (BRASIL, 

2012). 

Por tal motivo, observa-se a necessidade de realizar uma intervenção para 

prevenir aparição da doença, e de novos casos trabalhando principalmente com os 

fatores de risco, já que vários estudos mostram que existem alguns destes que 

associados entre si e a outras condições, favorecem o aparecimento da hipertensão 

arterial. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Reduzir a incidência de HAS na área de abrangência da UBS do povoado de 

Marajá. 

 

4.2 Específicos 

 Identificar os principais fatores de risco associados à HAS na comunidade; 

 Promover grupos de Educação Popular em saúde para os pacientes de risco; 

 Aumentar o nível de conhecimento sobre a doença na população; 

 Realizar atividades educativas para melhorar a qualidade de vida da 

comunidade. 

. 

 

5 METAS  

   

    Atingir o total da população da comunidade, na área de abrangência da equipe 

de saúde do povoado de Marajá, que presentam riscos ou não;  

    Esclarecer 100% da população envolvida nas atividades, sobre a prevenção da 

Hipertensão arterial; 

 Realizar o diagnóstico de saúde de 100% da população envolvida nas atividades; 

 Reduzir a taxa de morbidade por hipertensão arterial; 

 Fomentar a prática de exercícios físicos, mudança de estilos de vida, uma boa 

alimentação, sobretudo em aqueles pacientes com vida sedentária e maus 

hábitos alimentares. 
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6 METODOLOGIA  

O projeto será desenvolvido na área de abrangência da UBS Vânia Sousa 

Sobrinho pertencente ao povoado de Marajá, município de Tuntum ̶ MA, os 

participantes são a população maiores de 18 anos pertencentes ao povoado, e 

interessados que estiverem de acordo com a participação no projeto. 

Trate ̵ se de um estudo prospectivo quase experimental (de intervenção) com 

o objetivo de reduzir a incidência de HAS no povoado de Marajá.  

Para atingir os objetivos propostos serão realizadas três etapas: 

 

Primeira etapa:  

Realizara-se o diagnóstico situacional da área de abrangência identificando 

os usuários cadastrados assistidos na unidade de saúde, como a atualização dos 

dados mediante a pesquisa ativa dos Agentes Comunitários de Saúde e demais 

integrantes da equipe de saúde.  

Nesta etapa também serão realizadas a capacitação de toda a Equipe de 

Saúde Familiar (ESF) sobre a prevenção da hipertensão arterial, fatores de risco e 

demais. 

Organizar-se-á grupos de pacientes para as atividades e ações educativas, 

utilizando os espaços e locais previamente coordenados. 

 

Segunda etapa: Etapa de intervenção 

Esta etapa constará de três sessões de trabalho, com uma duração de 2 

horas cada uma segundo o cronograma (2º, 4º e 6º mês). Utilizar-se á metodologia 

problematizadora ao início de cada sessão após vídeo, que partirá da realidade das 

pessoas envolvidas. O importante não será só transmitir conteúdos específicos mas 

despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida e fomentar a 

mudança no estilo de vida e percepção do risco. O tema a ser abordado será: 

Hipertensão Arterial. Objetivo: Prover informação e conhecimento aos 

pacientes sobre a Hipertensão arterial. Conteúdo: Hipertensão Arterial. Definição. 

Fisiopatologia básica. Fatores de risco. Complicações. Tratamento. Vídeo: “O que é 

Hipertensão arterial e quais seus risco. Uma tarde no Consultório de Dr.Diovanni” 

(https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0LEV2fIl4JX5LQAkVjz6Qt.;_yl

u=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?
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p=o+que+%C3%A9+hipertansao+arterial+e+quais+seus+riscos&fr=sfp&fr2=piv-

web#id=1&vid=65ea3bbab3cf461c40e0b3fa8326c153&action=view) 

Responsáveis: Médico e enfermeira. 

Confeccionar-se-á cartazes informativos que serão colocados em comércios e 

instituições públicas, previa reunião e consenso com a EBS (Nutricionista, 

Fisioterapeuta, Enfermeira, Psicólogo, ACS, Médico, Dentista) 

Temas para a confecção dos cartazes serão: 

1. Obesidade 

2. Sedentarismo 

3. Tabagismo 

4. Atividade física 

5. Estilo de vida saudável 

Com o objetivo de conscientizar à população de como evitar a HSA, visando 

diminuir os fatores de risco. 

 

Terceira etapa: Etapa de avaliação  

Finalmente serão avaliados a dimensão do impacto social e da etapa de 

intervenção, em indicadores qualitativos que serão essenciais para a constatação 

dos resultados do projeto, o que servirá de base de comparação em relação à 

participação nas atividades educativas desenvolvidas. 

Utilizar-se-á uma escala elaborada para os devidos fins. 

Determinar-se-á o grau de satisfação pelos sujeitos envolvidos no projeto, 

pesquisando os pontos positivos e negativos da intervenção em cada sessão de 

trabalho, segundo anexo 1 e 2, o qual será avaliado pelo gestor de saúde para evitar 

erros na intervenção.  
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 
Mês 

7 

Implantar sistema de busca ativa por os 
agentes comunitários de fatores de risco 

de HAS  

x x      

Capacitação a todos os integrantes do 
ESF em promoção, prevenção e controle 

adequado da HA 

 x      

Mutirões para realizar palestras na 
comunidade sobre a HAS, fatores de 

risco, complicações e tratamento  

 x  x  x  

Colocar cartazes educativos sobre 
alimentos saudáveis, hábito de fumar, 
obesidade e sedentarismo em comércios 
e instituições privadas e públicas. 

 x  x  x  

Promover a pratica de atividade física de 
acordo com a idade. 

x  x x x   

 

 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

Espera-se, com a aplicação deste plano de ação, esclarecer a população do 

povoado de Marajá a respeito desta doença HAS, focando nas ações de prevenção 

e controle. Ao ter conhecimento da doença, a comunidade poderá manter um melhor 

controle dos fatores de risco e assim ter uma vida social mais satisfatória. 

Pretendendo que os pacientes e a comunidade em geral poderão modificar e 

melhorar seus hábitos e estilo de vida incentivando as atividades físicas e 

alimentação saudável, e assim diminuir os fatores de risco para Hipertensão Arterial 

Sistêmica e evitar aparição de novos casos de HAS em minha área, além de 

alcançar melhor qualidade de vida.  

Nossa equipe de saúde fica capacitada para a prevenção desta doença assim 

como os principais fatores de riscos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família ajudou 

a melhorar o trabalho da Equipe de Saúde da Família (ESF) da UBS Vânia Sousa 

Sobrinho, na prevenção da HAS, e na organização e funcionamento dos 

acompanhamentos e a melhorar o trabalho em equipe. 

 Atuações junto às (ESF) e a outros atores sociais permitirá um entendimento 

da problemática real do município e a comunidade e ajudarão a definir as melhores 

formas de intervenção, com a participação de todos os atores envolvidos, com 

propostas articuladas para obtenção de melhores níveis de saúde e promoção de 

saúde.    

 Sabendo que a prevenção ainda é a melhor forma de tratamento, foi que a 

equipe de Saúde decidiu enfrentar a problemática da incidência de casos novos com 

HAS através de atividades educativas, mutirões, prática de atividades físicas e 

promoção de uma dieta saudável para melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

da comunidade e diminuir aparição de novos casos com esta doença crônica 

transmissível. 

Ao final, foram respondidos os questionamentos iniciais deste estudo, 

confirmando-se que é possível, sim, desenvolver atividades educativas sob uma 

perspectiva pautada na participação e emancipação da comunidade na ESF, 

mediante uma parceria comunitária, embasada na realidade e necessidade locais.  
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Anexos  

 

Anexo 1. Critérios de avaliação das sessões 
 
 
 

Projeto de intervenção: INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA DIMINUIRA 

INCIDENCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA UBS- VÃNIA SOUSA SOBRINHO 

 

Tema: Nº _______ 

 

Sessão: Nº _______ 

Data: ___/___/______ 

Aspectos Avaliação 

 

Assistência dos 

cuidadores 

Bom 

 

 

Regular 

 

 

Mal 

 

 

Qualidade da sessão Bom 

 

 

Regular 

 

 

Mal 

 

 

Dinâmica da sessão Interação 

conseguida 

 

Interação Não 

conseguida 

 

 
 
 

_________________________________ 
 

Assinatura do responsável e Carimbo 
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Anexo 2. Critérios de avaliação das sessões 
 
 
 

Projeto de intervenção: INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA DIMINUIRA 

INCIDENCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA UBS- VÃNIA SOUSA SOBRINHO 

 

 

Tema: Nº  

 

Sessão: Nº _______ 

Data: __/__/____ 

Aspectos Avaliação 

 

Assistência 

dos 

cuidadores 

Bom >80 % 

 

Segundo lista 

depresençapara cada 

sessão 

 

Regular 70-80 

% 

 

Mal <70 % 

 

Qualidade da 

sessão 

Bom >80 % 

 

Segundo critério dos 

cuidadores 

Regular 70-80 

% 

 

Mal <70 % 

 

Dinâmica da 

sessão 

 

Interação conseguida 

 

Segundo observação 

 

Interação Não 

conseguida 

 

 

 


