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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de Pressão Arterial (PA). É a 
doença mais frequente na população brasileira. O presente estudo tem como 
objetivo melhorar a qualidade de vida de hipertensos atendidos em uma USF no 
município Itacaja, Tocantins. Busca-se desenvolver métodos educativos que 
permitam a aderência ao tratamento da população em estudo; elaborar atividades 
educativas para promover estilos de vida saudáveis; desenvolver nos usuários a 
redução do consumo de alimentos ricos em sódio, gorduras e carboidratos, assim 
como promover mudanças de estilos de vida que envolvam a prática de exercícios 
físicos, abandono do tabagismo e do consumo de álcool. A elaboração deste 
trabalho permitiu demostrar que a adesão ao tratamento terapêutico e às mudanças 
de estilos de vida no controle da HAS é um processo multifatorial e complexo, 
necessitando do esforço conjunto e harmônico dos vários saberes dos profissionais 
que compõem a ESF. 

Palavras-chave: Hipertensão. Educação em saúde. Atenção Primária à Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Systemic Arterial Hypertension (SAH) and a multifactorial clinical condition 
characterized by elevated and sustained levels of arterial pressure (BP) is the most 
frequent disease in the Brazilian population. The present study aims to improve the 
quality of life of hypertensive patients treated at a USF in the city of Itacaja, Tocantins 
To develop educational methods that allow adherence to the treatment of the study 
population. Develop educational activities to promote healthy lifestyles. To develop in 
the users the reduction of the consumption of foods rich in sodium, fats and 
carbohydrates as well as to promote changes of lifestyles that involve the practice of 
physical exercises, smoking cessation and the consumption of alcohol. The 
elaboration of this work allowed us to demonstrate that adherence to therapeutic 
treatment and changes in lifestyles in the control of hypertension is multifactorial and 
complex, requiring the joint and harmonious effort of the various knowledge of the 
professionals that compose the ESF. 
 
Keywords: Hypertension. Health Education. Primary Health Care 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

1.1 Título 

 

O papel da equipe de saúde na adesão ao tratamento terapêutico em 

pacientes com HAS em USF do município Itacaja - TO. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Vivian Ramona Ruiz Guerrero. 

 Raimundo Luís Silva Cardoso. 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 

 Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

 Secretaria Municipal de Saúde. 

 Secretaria Municipal de Educação. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde 

pública no Brasil e constitui o maior fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e renais. Além do risco que a HAS representa a adesão à 

terapia anti-hipertensiva, alimentação rica em sal, gordura animal, carboidratos, 

açúcar em excesso, obesidade, tabagismo, entre outros ainda é mantido pela 

população em geral, e as mudanças das mesmas permanece como desafio aos 

serviços de saúde e às políticas públicas, em especial na Atenção Primária à Saúde 

(APS). A grande maioria dos portadores de HAS não tem sua pressão controlada de 

forma efetiva, o que pode ser explicado pela baixa adesão ao tratamento, estilos de 

vida inadequados ou falta de conhecimentos da doença e seus riscos para o 

indivíduo. A manifestação da Hipertensão Arterial Sistêmica não pode ser explicada 

apenas por relação de causa e efeito, mas pelo contexto social e pelo estilo de vida 
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que o indivíduo, como ser biológico e psicológico, encontrasse inserido (SALCEDO, 

2013). 

Conhecida como “o assassino silencioso’’ é a condição crônica mais comum 

na população adulta do planeta; ele se comporta como um fator de risco para 

doenças que estão entre as principais causas de morte nos países desenvolvidos e 

na maior parte dos países em desenvolvimento, tais como a doença de coração 

isquêmica, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. 

A participação do HA no desenvolvimento dessas condições é significativamente 

maior quando que coexiste com outros fatores de risco cardiovasculares como a 

dislipidemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo e diabetes mellitus. O papel do 

HA nestas situações é mais significativo quando não é um controle ótimo da 

condição. (Incapacidade de controlar a hipertensão arterial significa possibilidade 

maior e mais grave incidência de complicações cardiovasculares e renais, maior 

risco de morte ou invalidez (BRENT, 2010). 

A hipertensão arterial (HA), doença mais frequente na população brasileira, 

não tem sua prevalência no país conhecida. A influência da HAS sobre o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV) exige o reconhecimento de 

sua real distribuição nos distintos estados brasileiros, estimando-se que 

aproximadamente 30 milhões de brasileiros são atingidos pela doença. A pressão 

arterial (PA) é uma variável linear e contínua que se associa positivamente com o 

risco cardiovascular, sendo que a relação entre morte por doença cérebro-vascular e 

PA é também contínua, crescente e significativa em níveis superiores a 115/75 

mmHg para todas as faixas etárias (ROSARIO,2009). 

A cada ano morrem 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo devido à 

hipertensão, sendo que 80% dessas mortes ocorrem em países em 

desenvolvimento como o Brasil, mais da metade das vítimas têm entre 45 e 69 anos. 

No Brasil, a hipertensão arterial afeta mais de 30 milhões de brasileiros, destes, 36% 

dos homens adultos e 30% das mulheres, e é o fator de risco mais importante para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares, incluindo o acidente vascular 

cerebral e o infarto do miocárdio, que representam as duas maiores causas isoladas 

de mortes no país (MALACHIAS, 2010) 

É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de Pressão Arterial (PA). Sendo assim, associa-se frequentemente a 
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alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco 

de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (SBC, 2010). Os fatores de riscos 

podem ser, tanto modificáveis quanto não modificáveis. Como não modificáveis 

mencionam-se os seguintes: história familiar de doença coronariana, idade 

avançada, sexo masculino e raça negra. Quanto aos modificáveis, incluem: 

dislipidemia, tabagismo, etilismo, nível sanguíneo de glicose elevada, obesidade, 

sedentarismo, estresse, má alimentação e uso de contraceptivo (CUSTÓDIO et al., 

2011).  

Alguns destes fatores podem ser prevenidos, quando se adota no seu 

cotidiano um estilo de vida saudável, como exercícios físicos e uma boa 

alimentação, retardando assim algumas chances de desenvolver HAS. Além disso, 

pode ser trabalhado sobre fatores modificáveis como tabagismo, alcoolismo, 

sedentarismo. O tratamento não medicamentoso traz benefícios para a saúde, pois 

além de evitar doenças cardiovasculares diminui ainda os riscos de 

morbimortalidade, e pode ser adotado por pessoas com risco para Hipertensão, pois 

essas mudanças no estilo de vida diminuem os níveis tensionais (RODRIGUEZ, 

2016). 

A hipertensão arterial implica em transformações expressivas na vida dos 

indivíduos, sejam elas na esfera psicológica, familiar, social ou econômica pela 

possibilidade de agravo em longo prazo, o que resulta, geralmente, em mudanças 

nos hábitos de vida dos portadores desta doença, exigindo esforços não apenas das 

mesmas, mas também de seus familiares, das pessoas próximas e dos profissionais 

de saúde. O aumento do número de pacientes portadores de doenças crônicas 

reforça a necessidade de um modelo de saúde que permita aos profissionais 

conhecer a realidade onde ele atua e consequentemente que trace estratégias de 

intervenção possíveis de serem alcançadas (ESTEVAM, 2008).  

Por essa razão a OPAS/OMS busca incentivar e desenvolver estratégias e 

instrumentos para a ampliação do nível de conhecimento da população sobre 

hipertensão arterial, fatores de risco e os impactos causados pela HAS, bem como 

as implicações que seu controle e prevenção representam para a saúde pública. 

(MAGRINI, 2012).  
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Dessa forma, deve-se combater as causas da hipertensão, tais como padrões 

nutricionais e alimentares inadequados, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, pouco 

ou nenhum conhecimento sobre riscos, e a não adesão ao tratamento terapêutico e 

farmacológico, tendo como conseqüência aumento da incidência de (Acidente 

Vascular Cerebral) AVC e (Infarto do Miocárdio Agudo) IAM. Considerando as 

possíveis complicações da HAS, este estudo justifica-se com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes, incentivando tanto a prática de estilos de vida 

saudáveis, como a aderência ao tratamento terapêutico. Ademais, trata-se de um 

problema de grande relevância para toda a sociedade, profissionais de saúde e 

estudiosos em geral. 

O objetivo principal do tratamento anti-hipertensivo é prevenir a morbidade e 

reduzir a mortalidade cardiovascular associadas à hipertensão arterial sistêmica. A 

eficácia dos medicamentos anti-hipertensivo hoje disponíveis está bem determinada 

e é similar. O tratamento não medicamentoso também reduz a pressão arterial, e se 

associado ao uso de medicamentos pode melhorar as suas eficácias. Para o 

tratamento da HAS deve se considerar, portanto: Mudanças de estilo de vida ou 

Tratamento não medicamentoso e a instituição de Tratamento medicamentoso. 

(NOBRE et al,2013). 

No município Itacaja do Estado do Tocantins se estende por 3 051,4 km² e 

conta com uma população estimada em 7 104 habitantes no último censo. A 

densidade demográfica é de 2,3 habitantes por km² no território do município. Tem 

limites geográficos com os municípios de Santa Maria do Tocantins, Itapiratins e 

Goiatins, está situada a 87 km a Sul-Leste de Colinas do Tocantins a maior cidade 

nos arredores (CIDADE-BRASIL 2016). Conta com duas Unidades Básicas de 

Saúde da Família e três Equipes de Saúde da Família. A população total da ESF 3 

(alvo do estudo) atende cerca de 2097 usuários, dos quais 301 são portadores de 

Hipertensão Arterial, que representa cerca de 14.3 % da população adscrita. Foi 

observado pela ESF um aumento das demandas de hipertensos e através de relatos 

dos ACS, foram identificados usuários com risco elevado de doenças crônicas além 

da HAS.  

O propósito do presente trabalho será melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com HAS mediante diagnostico de fatores de risco, aderência ao 

tratamento, práticas de estilo de vida saudáveis, educação e promoção de saúde de 
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pacientes e familiares entre outras atividades no contexto do Programa de Saúde da 

Família (PSF) 

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

A adesão ao tratamento terapêutico por parte dos portadores de HAS e um 

processo complexo e multifatorial. Desde a visão dos profissionais da saúde a 

adesão relaciona-se ao reconhecimento, à aceitação e à adaptação à condição de 

saúde, bem como à identificação de fatores de risco no estilo de vida adotado e ao 

desenvolvimento do auto-cuidado e de hábitos e atitudes saudáveis. (SEIXAS, 2014) 

Nos estudos da HAS vários motivos são apontados como causa para a 

resistência à mudança de hábitos de vida, entre eles o curso assintomático da 

doença, o desconhecimento e a subestimação de suas reais consequências, as 

dificuldades de mudança de padrões comportamentais construídos ao longo do 

tempo alimentação, sedentarismo, e por outra parte como fatores que dificultam a 

adesão ao tratamento destacam-se a falta de informação sobre a doença, a 

passividade do indivíduo em relação aos profissionais de saúde e à escolha do 

esquema terapêutico, assim como as representações negativas relacionadas à 

doença e ao tratamento (LEANDRO, 2013)  

Em relação à terapêutica não medicamentosa, a alimentação e a nutrição 

ocupam lugar de destaque na mudança de estilo e hábitos de vida dos indivíduos 

com HAS; a educação nutricional deve desenvolver-se rumo a estratégias mais 

saudáveis de viver, cuidar e ser, auxiliando esses indivíduos na superação de mitos 

e crenças, e no desenvolvimento de valores, percepções e atitudes ativas à saúde. 

A participação da família nas mudanças da rotina diária do núcleo familiar, sobretudo 

em relação à alimentação, tem papel de fundamental importância para viabilizar a 

adesão ao tratamento não farmacológico da HAS (MAGRINI,2012). 

É importante a realização de estudos sobre a temática adesão que 

identifiquem as influências do comportamento humano e da estrutura 

socioeconômica para a não adesão a um esquema de tratamento para a HAS, 

considerado relativamente simples, sustentado na tríade: medicamento, dieta 

balanceada e atividade física (MARTINS, 2014). 
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A Educação em Saúde é um processo sistemático, contínuo e permanente 

que objetiva a formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, 

estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua 

“participação real” no exercício do controle social. Pode-se, assim, dizer que agir em 

saúde não é um que fazer neutro. O trabalho em saúde como prática social contém 

uma dimensão política e ideológica, sempre referidas a um projeto de sociedade, o 

que implica um comprometimento ético por parte de todos os sujeitos em relação 

neste campo, sejam eles os grupos sociais usuários da rede de atenção à saúde, os 

profissionais das equipes de saúde, os gestores (LOPES, 2015). 

A população de Itacaja, além das dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde tem falta de conhecimentos sobre a temática de HAS. A maioria deles 

desconhece que a doença é crônica, possuem baixo nível educacional, não tem 

apoio da família em alguns dos casos, não possuem hábitos de vida saudáveis e 

apresentam preconceitos sobre os remédios e as doenças. 

Por esse motivo decidimos fazer o presente trabalho com o objetivo 

fundamental de promover a adesão ao tratamento terapêutico, através de ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde, além de criar as condições para obter 

mudanças de estilos de vida na população.  

Consideramos que o trabalho a realizar pode trazer muitos benefícios para os 

pacientes, suas famílias e a população em geral, em quanto aos conhecimentos 

sobre a doença, porque com base no desenvolvimento das ações a realizar, os 

resultados vão refletir não simplesmente na população hipertensa e seus familiares, 

também na população em geral do município para diminuir a incidência e 

prevalência da mesma. Porem esperamos poder melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que vivem com diagnóstico de HAS, promover a adesão ao tratamento 

terapêutico, prover as pessoas da comunidade em geral de conhecimentos sobre a 

HAS, principais fatores de risco, formas de prevenção, importância da pratica de 

exercícios físicos e alimentação saudável assim como sensibilizar as pessoas de 

toda a comunidade, sobre a importância da prevenção da HAS a traves da pratica 

de estilos de vida saudáveis.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Melhorar a qualidade de vida de hipertensos atendidos em uma USF no 

município Itacaja – TO. 

 

4.2  Específicos 

 

 Desenvolver métodos educativos que permitam a aderência ao tratamento da 

população em estudo; 

 Elaborar atividades educativas para promover estilos de vida saudáveis; 

 Desenvolver nos usuários a redução do consumo de alimentos ricos em 

sódio, gorduras e carboidratos. 

 

 

5 METAS  

 

 Realização de visitas domiciliares pela equipe a 80 % da população alvo do 

estudo em 6 meses; 

 Realizar entrevistas em 80 % dos pacientes com HAS durante as consultas 

para identificar conhecimentos sobre a doença, importância do tratamento, 

dúvidas sobre os estilos de vida, outros fatores de risco em 6 meses; 

 Desenvolver uma vez por mês aulas teóricas –praticas, durante 4 meses.  

 Efetuar três campanhas de pesquisa de novos casos de HAS, uma vez por 

mês durante 3 meses; 

 Divulgação 1 vez por semana, durante 8 semanas, por parte do pessoal da 

saúde, a traves da radio emissora local da cidade, de atividades de educação, 

promoção e educação para a saúde sobre a doença, estimulando hábitos de 

vida saudáveis; 

 Entrega de carteiras em 80 % dos pacientes hipertensos; 
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 Estabelecer 4 rodas de conversa, garantido a participação de 70% dos 

pacientes com HAS em salas de espera das UBS, para palestras sobre a 

HAS. 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

Primeiramente realizamos um diagnóstico situacional na área de abrangência 

da ESF, para identificar os principais problemas de saúde, dentre os quais a equipe 

identificou a prevalência da HAS na população. 

Considerando que uma pessoa tem Hipertensão arterial quando o aumento 

da pressão sisto-diastólica e igual ou superior a 140/90 respectivamente, aferida em 

condições adequadas, de preferência pelo menos três leituras em três dias 

diferentes, ou quando a leitura inicial é muito alta. 

Dando continuidade a nosso trabalho e rastreamento ao cronograma de 

atividades, será feita a revisão da literatura atualizada nos bancos de dados 

SCIELO, BVS, Google acadêmico e outros sites, para obter maiores conhecimentos 

no referido ao tema em questão, o médico será responsável pela parte da revisão 

bibliográfica. 

A seguir será feita a capacitação dos integrantes da ESF que participarem no 

estudo sobre HAS, atividade que será desenvolvida pelo médico da ESF.  

Posteriormente efetuaremos a coletas de dados em visitas domiciliárias, 

consultas e entrevistas, as mesmas serão feitas pelos integrantes da equipe 

previamente capacitados. 

As rodas de conversa e as palestras são as próximas atividades a 

desenvolver, as quais terão como tema principal: 

 Hipertensão Arterial Sistêmica: conceito e fatores de risco. 

 Importância da aderência ao tratamento do paciente com HAS. 

 Mudanças de Estilo de vida em pacientes com HAS e pratica 

regular de exercícios físicos. 

 Papel fundamental da Família no tratamento do paciente com 

HAS.  
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Observando que cada um dos temas selecionados previamente, serão 

realizados numa linguagem que resulte de fácil entendimento, conforme ao nível 

educacional dos pacientes envolvidos no estudo e será adaptado à realidade dessa 

população.    Associada a esta atividade serão entregadas as carteiras aos 

pacientes hipertensos e o desenvolvimento da cada uma destas atividades terá 

como responsável ao médico ou enfermeira da equipe, com a participação da equipe 

da NASF. 

Durante o desenvolvimento do estudo, serão divulgadas através da rádio 

emissora local, atividades de prevenção, promoção e educação para a saúde com 

apoio da secretaria municipal de saúde e secretaria municipal de educação.  

Finalmente para avaliação do impacto, serão considerados os hipertensos 

que logrem mudanças nos seus estilos de vida, os que estejam incorporados a 

pratica de atividade física sistemática e que seja comprovada sua adesão ao 

tratamento com anti-hipertensivos. 

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 Mês/2017 

ATIVIDADES 01 02 03 04 05 06 07 08 

Escolha do Plano de Ação 
X        

Pesquisa Bibliográfica 
X X X X     

Capacitação da ESF  
X X       

Coleta de Dados nas consultas e Visitas Domiciliares 
X X X      

Rodas de conversas e palestras com pacientes diagnosticados 

com HAS 

 X X X X    

Entrega de carteiras a pacientes hipertensos 
 X X X X    

Divulgação a traves da radio emissora local da cidade, de 

atividades de educação, promoção e educação para a saúde 

sobre HAS 

 X X X X X X  

Apresentação do TCC 
       X 

 



15 
 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com diagnóstico de 

HAS no município Itacaja; 

 Promover a adesão ao tratamento terapêutico e mudanças de estilos de vida, 

como proposta de melhor qualidade de vida; 

 Prover as pessoas da comunidade em geral de conhecimentos sobre a HAS, 

principais fatores de risco, formas de prevenção, importância da pratica de 

exercícios físicos e alimentação saudável; 

 Sensibilizar as pessoas de toda a comunidade, sobre a importância da 

prevenção da HAS a traves da pratica de estilos de vida saudáveis.  

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste trabalho permitiu demostrar que a adesão ao tratamento 

terapêutico e as mudanças de estilos de vida, no controle da HAS é multifatorial e 

complexo, necessitando do esforço conjunto e harmônico dos vários saberes dos 

profissionais que compõem a ESF que atende estes pacientes. Os profissionais 

devem estar envolvidos com a prática de ações educativas, procurando se 

aperfeiçoar, compreendendo cada vez mais as diretrizes que norteiam a abordagem 

da HAS, buscar alternativas para aumentar a adesão do paciente, tornando o 

paciente participante ativo do processo terapêutico. 

A partir da abordagem multidisciplinar e da procura em levar a informação ao 

paciente de forma mais acessível e mais dinâmica, evidencio maior adesão dos 

pacientes ao uso correto da medicação, às mudanças de estilo de vida, e a 

preocupação pelo bom controle da PA. Nossos objetivos, tanto o geral como os 

especificos, perseguem trazer mais qualidade de vida para a comunidade à qual 

está sob nossa responsabilidade de atuação. As palestras, rodas de conversa e 

demais atividades, tiverem o foco na problemática apresentada sobre HAS, e 

espera-se que até a culminação do nosso trabalho, ao menos um 45% dos 

participantes tenham adotado mudanças de hábitos de vida saudáveis.  

Evidenciou-se que a realização de atividades educativas de promoção e 

prevenção é muito importante para diminuir os fatores de risco da HAS. É importante 
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que, na abordagem terapêutica do paciente hipertenso, tenhamos sempre em mente 

a necessidade de estimular a mudança de estilo de vida, através de modificações 

dietético-comportamentais, que contribuirão, em muito, para o melhor controle da 

pressão arterial além do papel fundamental da família, como fator importante no 

processo de adesão ao tratamento da HAS. 

Recomendamos a traves do presente trabalho, a todos os professionais da 

saúde, fazer mais uso da Guia Alimentar para a População Brasileira, assim como 

nas Inter consultas e palestras, falar ainda mais sobre nutrição e alimentação, desse 

modo os pacientes e usuários das UBS serão capazes de confeccionar um cardápio 

adequado, escolher alimentos saudáveis, combinar alimentos na forma de refeições, 

o qual vai refletir numa melhor qualidade de vida.  

Esta cientificamente demonstrado que a pratica de atividade física regular 

associa-se a múltiplos benefícios para a saúde, após uma sessão de exercício 

aeróbico, como a caminhada, acontece uma redução média da pressão arterial da 

ordem de 5 a 7 mmHg, podendo perdurar por até 22 horas. Como a base 

fundamental de proposta para este trabalho, combina a adesão ao tratamento 

terapêutico com as mudanças de estilos de vida que promove a pratica e exercícios 

físicos na academia de saúde, através de caminhadas e outras práticas, alimentação 

saudável, diminuição do consumo de sal e açúcar, carboidratos e gorduras, 

abandono do álcool e tabagismo, diminuição do peso corporal e a obesidade, 

controle das dislipidemias  entre outros , podemos afirmar que o presente trabalho 

da continuidade a muitos outros já realizados, demostrando que aumentando a 

adesão da população às mudanças de estilo de vida e ao uso correto das 

medicações, garantiríamos melhor qualidade de vida dos pacientes com HAS, 

diminuiríamos o número de consultas de emergência e urgência por esta causa, e 

obteríamos menor por cento de pacientes com complicações, internações e 

sequelas.   . 

Compreender a realidade onde se atua e refletir sobre a sua prática é 

essencial para o profissional de saúde, que visa atender o indivíduo hipertenso ou 

com outras necessidades de forma humana e integral, pois desta forma é possível 

identificar suas necessidades e propor estratégias de atuação tangíveis. 
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