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Resumo
A Hipertensão Arterial é um problema de saúde pública mundial , em vários países é
a primeira causa de morte, estando diretamente relacionada com esta doença pelo que
faremos um projeto de intervenção de impacto social com o objetivo de prevenir e controlar
a Hipertensão Arterial nos usuários da Unidade Básica de Saúde Cemasas, do município de
Maracaja-SC. O projeto tem por objetivo adotar uma estratégia de intervenção educativa
e terapêutica para prevenção e controle da pressão arterial. Este ocorrerá no período
entre outubro de 2017 a março de 2018. Inicialmente, serão fornecidas orientações sobre
os fatores de risco, uso correto de medicações incentivando a adesão ao tratamento e
avaliar a satisfação após intervenção. As informações sobre os pacientes serão obtidas
através das fichas de cadastro familiar e fichas individuais dos prontuários eletrônicos,
entrevista a pacientes e dados de sistemas de informação em saúde. Será criado um grupo
de hipertensos nos qual será avaliado o nível de conhecimento sobre a doença antes e
depois de ter realizado várias palestras, bem como atividades práticas que possibilitem
encontrar mudanças nos estilos de vida, assim como, a compreensão da importância da
adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Estilo de Vida, Fatores de Risco, Hiperten-
são
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1 Introdução

O Município de Maracajá está localizado no sul do Estado Santa Catarina próximo ao
oceano na zona litorânea, possui uma área de 63.4 km2 e sua população é de aproxima-
damente 7.000 habitantes. Maracajá é o primeiro município da Região Turística Caminho
dos Canyons(IBGE, 2014). .

Maracajá tem sua origem sedimentada notadamente na presença da estrada de ferro
em seu território. A primeira Vila nasceu sob a denominação de Morretes, por possuir
a região algumas elevações enfeitando uma vasta planície de várzeas. Passaria a ser Ma-
racajá entre o final da década de 40 e início dos anos 50, por força de existir, no litoral
paranaense, município com aquele mesmo nome, após várias e demoradas providências
de ordem legal tomadas pelos poderes, executivo e legislativo, de Araranguá, município
ao qual pertencia o então distrito. No seculo XlX, várias pessoas de outros países viram
para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, chegaram ao município açorianos,
africanos, italianos, entre outros. Esses emigrantes praticaram a agricultura, a pecuária,
e também construíram engenhos de cana de açúcar e de farinha de mandioca. Um outro
elemento fundamental para o desenvolvimento foi a instalação do ramal ferroviário Dona
Tereza Cristina, importante na comercialização dos gêneros alimentícios produzidos pelos
moradores e também para o crescimento populacional, pois muitas famílias instalaram-se
no município para trabalhar na ferrovia (MACHADO, 2002)

Maracajá foi criado pela Lei no. 1.063 de 12 de maio de 1967. A comunidade de
Maracajá é, hoje uma pujante partícipe do desenvolvimento do sul do Estado de Santa
Catarina. Embora pequeno em densidade populacional, tem mantido sempre crescente sua
produção agrícola. O esforço concentrado da administração pública e empresários, gera
na cidade a esperança de, em breve, ter um dos mais prósperos parques industriais da
região. A criteriosa aplicação de recursos, propiciou um sistema de atendimento à saúde
bastante avançado.

A agricultura inicialmente era de subsistência, e posteriormente os excedentes da pro-
dução passaram a ser comercializados. Antigamente cultiva-se milho, mandioca, cana de
açúcar, feijão e hortaliças. Nos dias atuais, o município de Maracajá, destaca-se também
pelo desenvolvimento agrícola, porém as culturas que prevalecem são o arroz e fumo. São
também atividades econômicas de geração de emprego e renda as fábricas do setor têxtil,
o extrativismo mineral, o comércio entre outros (MACHADO, 2002). Segundo os dados
Sebrae, o município possui a incidência de 0,7% da população com renda familiar per
capita de até R$ 70,00; 3,4% com renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo e
16,4% da população com renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo (??).

As condições de moradia são satisfatórias o município possui aproximadamente 2.246
domicílios registrados deste total 83,9% são próprios, 10,1% alugados, 5,9% cedidos e



10 Capítulo 1. Introdução

0,2% em outra condição. Para as condições de moradia, a Prefeitura Municipal implantou
o programa de coleta seletiva de lixo em todas as comunidades e construiu o Centro de
Triagem dos resíduos sólidos, o slogan do município é ”Lixo Separado, Maracajá bem
cuidado”. A população recebe a água tratada, fornecida pela CASAN; não existe esgoto
sanitário, existe esgoto pluvial, ainda existem locais com esgoto sanitário correndo a céu
aberto(??).

A educação, jamais se resumiu apenas às salas de aulas. O município apresenta 1.550
alunos matriculados (não inclusos os alunos do ensino superior), sendo que desses, 111 em
creches, 184 na Pré-Escola, 499 de 1ª a 4ªsérie, 408 de 5ª a 8ª série, e 254 no Ensino Médio
(??) A Taxa de analfabetismo da população de 15 ou mais que não sabe ler e escrever pelo
menos um bilhete simples, no idioma que conhece, na populaçao total residente da mesma
faixa etária é de 0.794 (IBGE, 2014). A preocupação com a criança e com o adolescente,
é uma constante, fazendo com que os menores, desde cedo, aprendam também a cultuar
os símbolos, os eventos cívicos e os sentimentos de cidadania, contando com 02 Escolas
Estaduais e 03 municipais e um Programa chamado de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI ) e 01 Centro Educacional Infantil (CEI) (SC, 2014)

O incentivo ao esporte, permeia na mentalidade jovem, pela necessidade de possuir
uma mente sã em um corpo são como forma de estar sempre longe de vícios danosos
e comuns nos dias de hoje. Exoste no município um Parque ecológico de Maracajá, 2
praças, pista de motocross (pista cafão), prática de voô livre no Morro Mãe Luzia, centro
da terceira idade, Museu Histórico Municipal e Portal shoping. A identidade cultural de
nosso município é bastante diversificada, devido principalmente aos povos que efetivaram
a ocupação de seu território. O clima é geralmente temperado, com tendência à ocorrência
de névoa úmida durante as estações mais frias (outono e inverno).

Em relação as entidades sociais, o município consta com: Sindicato dos trabalhadores
rurais; Grupos da terceira idade; Clube de Mães; Associação comunitária Vila Beatriz;
Associação comunitária bairro Mangue Seco; igreja católica, algumas igrejas evangélicas,
centro espírita entre outras. Além disso, consta com programas sociais, tais como, auxilio
cesta básica e leite para as famílias carentes, sendo que 220 famílias recebem bolsa família
todas cadastradas no registro no cadastro único; cursos profissionalizantes.

No que diz respeito à saúde, existem 02 Unidades de Saúde, uma unidade central e
uma no bairro São Cristóvão. A Unidade de Saúde Central oferece serviços de pediatria,
ginecologia, psicologia, odontologia, psiquiatria, fisioterapia, além da realização de exames
de eletrocardiograma e ultrassonografia. A equipe de saúde da família atende uma popu-
lação total de 6.601 usuários, abrangendo um total de 2.058 famílias, sendo que a agenda
é realizada de forma programada (sistema SISREG), diante da demanda da unidade. E,
também, são oferecidas vagas para urgência conforme a necessidade diária. Desses usuá-
rios, 3. 428 são do sexo masculino e 3.173 do sexo femino, a distribuição da faixa etária
da seguinte forma, 1.989 menores de 20 anos, 3.690 de 20 a 59 anos e 922 com mais de 60
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11 anos (SC, 2014).
A principais queixas que levam a população a procurar a unidade de saúde são: Hi-

pertensão Arterial (HAS); Lombalgia; Diabetes Mellitus (DM); Infecção respiratória alta;
Diarreia; Cefaleia. As principais patologias e agravos são: Doenças crônicas; Câncer; In-
fecções respiratórias. Os principais problemas de saúde identificados por nossa equipe
são: Elevada incidência de Hipertensão Arterial; Alto índice de obesidade; Demora na
realização de agendamento de consultas especializadas e realização de exames de média e
alta complexidade para diagnostica; Alta incidência de pacientes com descompensação de
doenças crônicas como Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial; Uso e abuso de drogas
entorpecentes (ansiolíticos e antidepressivos)(SC, 2014).

Eu trabalho no município de Maracajá na estratégia de saúde familiar numero 02 meu
equipe de trabalho esta formado por dois médicos, uma enfermeira geral, uma enfermeira
técnica, um dentista, uma técnica dental e seis agentes comunitários, atendemos a um
total de habitantes de 85599 que moram nas comunidades do interior na área rural do
sexo feminino 4371 e 4228 do sexo masculino, por Faxia idade abaixo de vente anos 2432,
de 20 a 59 anos 4999 e com mais de 60 anos 1168, Um total de pacientes com hipertensão
arterial com uma prevalencia de 10,05 %, diabéticos um total de 371 com uma prevalencia
de 4,31%, o acompanhamento deles com visitas domiciliárias e consultas realizadas por o
equipe de saúde as quais se planificam na reunião de equipe que se faz mensualmente.

As principais queixas que levaram à população a ser atendidas no passado més foram as
doenças mentais com 122 pacientes para um 6,24%, a hipertensão arterial com 140 para um
10,3%, a diabetes mellitus com 50 pacientes para 2,15 %, as infeções respiratórias Agudas
con 13 pacientes para um 0,66% e as infeções diarreicas agudas com 11 pacientes para
um 0,56, em mi equipe de saúde se realiza a planificação para o acompanhamento destes
pacientes onde se agendando as consultas dando prioridade aos pacientes idosos , com
doenças cronicas, as crianças menores de um ano, as gravidas e com as visitas domiciliarias
programadas.Respecto à saúde materno infantil, não houve nenhum problema com nossa
área de trabalho, temos um total de 12 menores de um ano e todos com as vacinas
atualizadas, temos 9 gravidas delas com sete consultas ou mais 6,em nossa área a saúde
materno Infantil hà melhorado notablemente por o seguimento do equipe de saúde e por
as interconsultas que fazem com obstetricia onde o seguimento da gravidez das mulheres
è segum os fatores de risco que cada uma se atendimento è integralmente como um ser
biopsicosocial.

As causas de internação e morte de minha população no ano 2015 foram em primeiro
lugar as doenças do aparelho circulatório onde as mais freqüentes eram as doenças isquê-
micas do coração, o infarto agudo do miocardio, o avc,no segundo lugar as neoplasias, no
terceiro lugar as mortes de causa externa Como os acidentes automovilisticos, seguido de
mortes por doenças endócrinas metabólicas e em quinto lugar as doenças infecciosas.

Na realidade da equipe da ESF de Maracajá são constantes os atendimentos de pa-
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cientes com hipertensão arterial, com mau controle, que evoluíram com complicações
cardiovasculares mas possivelmente evitáveis. Além disso são frequentes os pacientes com
descompensações agudas dos níveis de pressão arterial, que sobrecarregam a demanda
espontânea. A falta de conscientização dos pacientes para realizar mudanças de estilo de
vida e ao tratamento adequado de forma regular da HAS são evidentes nas consultas.

A hipertensão arterial é uma doença crônica de elevada prevalência na população
brasileira e nossa comunidade do município Maracajá não esta isento disso. É considerada
um problema grave de saúde pública, sendo um dos fatores de risco para o desenvolvimento
de doenças cardiovasculares, cérebro vasculares e renais. É evidente a importância da
implantação de medidas preventivas eficientes, a fim de reduzir o crescimento da incidência
de hipertensão arterial no município.

Dado á alta prevalência (10,5%)e incidência (1,3%) na hipertensão arterial sistêmica
da área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família, e ao evidente descontrole
desses pacientes acredita se que o projeto de intervenção proposto é importante, pois re-
sultará na melhora das condições de saúde e na qualidade de vida da população adscrita
reduzindo assim a morbimortalidade relacionada as doenças cardiovasculares, diminuindo
as internações hospitalares, e consequentemente os custos médicos e socioeconômicos re-
lacionados ao mau controle desses pacientes.

A partir da abordagem multidisciplinar, procurando levar informação aos pacientes
de forma mais simples, acessível e mais dinâmica, espera-se que ocorra maior adesão dos
pacientes ás mudanças de estilo de vida, ao uso adequado da medicação, a preocupação
com o bom controle, a longo prazo, da hipertensão arterial sistêmica, e a uma maior
autonomia em relação da própria saúde.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
- Adotar uma estratégia de intervenção educativa e terapêutica para prevenção e con-

trole da pressão arterial na Unidade Básica de Saúde Cemasas, Maracajá-SC.

2.2 Objetivos específicos
-Orientar a população sobre fatores de risco de Hipertensão Arterial.
-Instruir a população sobre o uso correto das medicações, incentivando a adesão tera-

pêutica.
-Sensibilizar os usuários sobre a importância de hábitos saudáveis de vida.
-Avaliar a satisfação com a informação recebida após a intervenção.
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3 Revisão da Literatura

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é condição clínica multifatorial caracterizada
por elevação sustentada dos níveis pressóricos �140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se
associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo,
sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade
abdominal, intolerância à glicose e diabetes méllitos (SBC, 2016). A HAS é considerada
como uma doença crônica não transmissível de alta prevalência na população ocidental,
incluído o Brasil; esta doença contribui em grande proporção ao desenvolvimento da
doença arteriosclerótica, que traz como consequência dano vascular, porem tem relação
estreita com a mobilidade e mortalidade para doenças cardiovasculares (ÁLVAREZ, 2010)

A HAS é o principal fator de risco cerebrovascular segundo a Associação Americana
do Coração, afeta quase o 1 de cada 3 estadunidenses adultos, além disso é fator de risco
para isquemia e hemorragia cerebral, e encontra-se em 70% dos pacientes com ictus. Nos
Estados Unidos de norte américa acontecem 750.000, ou seja, um caso cada 53 segundos,
destes morrem 170 000, ou seja, que cada três minutos morre alguém com esta doença
(ZAPATA; LLENERA; SELLECK, 2000).Além disso, é mais frequente na medida em que
a economia de um país se desenvolve devido a adoção de estilos de vida ocidentais, tais
como tabagismo e alimentação rica em gorduras, assim como obesidade (ALDERETE;
MEDINA, 2009).

A OMS estima que 50% das mortes por doença cardíacas isquêmicas e 75% dos ic-
tus (doenças cerebrovasculares) são causadas pelos elevados valores de pressão arterial. A
mortalidade é maior nas mulheres, onde uma de cada seis mulheres morrerá por doença
cardiovascular. O desenvolvimento da hipertensão não ocorre instantaneamente, há um
conjunto de fatores que estão associados à sua evolução e agravo. Estes fatores são conhe-
cidos como fatores de risco e, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial,
são: idade, sexo/gênero e etnia, fatores socioeconômicos, ingestão de sal, excesso de peso
e obesidade, ingestão de álcool, genética e sedentarismo (SBC, 2016). Além desses, outros
autores acrescentam ainda o tabagismo e a não adesão ao tratamento (LESSA, 2006)

No Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos
idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovas-
cular (DCV). Junto com DM, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto
elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em US$ 4,18
bilhões entre 2006 e 2015 (SBC, 2016)

Conforme a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (BRASIL, 2010), este agravo
apresenta a seguinte classificação:

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada
para classificação o da PA. Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS � 140 mm
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Classificação Pressão sistólica(mmhg) Pressão diastólica(mmhg)

Ótima teste1 teste2
Normal teste3 teste4

Limítrofe 130-139 85-89
Hipertensão Estagia I 140-159 90-99
Hipertensão Estagia II 160-179 100-109
Hipertensão Estagia III >=180 >=110

Hipertensão sistólica isolada =140 teste5

Hg.
Normotenso:

Considera-se normotenso quando as medidas de consultório são �120/80 mmHg e as
medidas fora dele (MAPA ou MRPA) confirmam os valores considerados normais. Define-
se HA controlada quando, sob tratamento anti-hipertensivo, o paciente permanece com a
PA controlada tanto no consultório como fora dele (SBD, 2016).

Pré-hipertensão:
A PH caracteriza-se pela presença de PAS entre 121 e 139 e/ou PAD entre 81 e 89

mmHg. Os pré-hipertensos têm maior probabilidade de se tornarem hipertensos e maiores
riscos de desenvolvimento de complicações CV quando comparados a indivíduos com PA
normal, �120/80 mmHg, necessitando de acompanhamento periódico (SBD, 2016).

Hipertensão:
Considera-se quando os valores de PA obtidos por métodos distintos têm níveis de

anormalidade diferentes, a HAS não controlada é definida quando mesmo sob tratamento
anti-hipertensivo, o paciente permanece com a PA elevada tanto no consultório como fora
dele por algum dos dois métodos Medição residencial da PA ou Monitorização ambulato-
rial da PA (SBC, 2016).

Hipertensão do avental branco:
É a situação clínica caracterizada por valores anormais da PA no consultório, porém

com valores considerados normais pela MAPA ou MRPA (SBC, 2016).
Hipertensão mascarada:

É caracterizada por valores normais da PA no consultório, porém com PA elevada pela
MAPA ou medidas residenciais (SBC, 2016).

Hipertensão sistólica isolada:
É definida como PAS aumentada com PAD normal. A hipertensão sistólica isolada

(HSI) e a pressão de pulso (PP) são importantes fatores de risco cardiovascular (FRCV)
em pacientes de meia-idade e idosos (SBC, 2016).

Fatores de risco para hipertensão arterial (SBC, 2016):
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• Idade: Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA.

• Sexo e etnia: A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente diferente entre
os sexos, sendo maior entre mulheres e pessoas de raça negra/cor preta.

• Excesso de peso e obesidade

• Ingestão de sal: O consumo excessivo de sódio, um dos principais FR para HA,
associa-se a eventos CV e renais.

• Ingestão de álcool: Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA
de forma consistente.

• Sedentarismo.

• Fatores socioeconômicos: Adultos com menor nível de escolaridade apresentaram a
maior prevalência de HÁ.

Outros fatores de risco cardiovascular (RADOVANOVIC; AFONSO; BARROS, 2014).

• Tabagismo

• Dislipidemias

• Diabetes mellitus

• Idade acima de 55 anos (homens) e acima de 65 anos (mulheres)

• História familiar de doença cardiovascular (mulheres por baixo de 65 anos e homens
acima dos 55 anos.

• Microalbuminúria.

• Filtrado glomerular menor de 60 ml/min.

Outros fatores de risco conhecidos como emergentes ou não clássicos (AMARAL;
BAUMGRATZ; NAGEN, 2013).

• Proteína C reativa

• Menopausa

• Homocisteinemia

• Infecções
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4 Metodologia

Trata-se de uma ação baseada em uma estratégia educativa e terapêutica de interven-
ção sobre a prevenção e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) nos pacientes
na Unidade Básica de Saúde (UBS) Cemasas, a ser realizada durante o período de outubro
de 2017 a março de 2018.

A pesquisa acontecerá com o 100% dos usuários hipertensos cadastrados e que rea-
lizarem acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, durante o período estabelecido
para este estudo. Para a amostra de estudo, pretende-se reunir pelo menos 60 usuários
escolhidos por conveniência , tendo em conta os seguintes critérios de elegibilidade a
seguir:

• Hipertensos que possuem residência permanente na área de abrangência da UBS;
sem comprometimentos em saúde mental e com disponibilidade de participar

Para alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário capacitar a equipe sobre o
tema e a metodologia a ser utilizada no projeto de intervenção. As capacitações serão
realizadas com reuniões, onde participará toda a equipe, no período da tarde, horário de
menos atividades da UBS; utilizando-se dinâmicas de grupo e exposição dialogada.

Para obter uma educação em saúde e maior conscientização na realização do trata-
mento da HAS, assim como modificar os fatores de risco deste doença crônica na popu-
lação que atende nossa equipe, nós devemos fazer uma entrevista médica, além de fazer
a análise dos prontuários destes usuários. Com base nestes informações, serão planejadas
diversas ações de promoção e prevenção em saúde, e depois através das reuniões em gru-
pos de pacientes, palestras educativas utilizando diversos meios áudio visuais, distribuição
de folders com informações educativas, entre outras atividades. Utilizaremos também a
orientação de uma especialista em nutrição que orientará os pacientes como obter uma
alimentação adequada para controle da hipertensão. As atividades serão conduzidas no
sentido de promover autonomia e protagonismo sobre o cuidado em saúde ao usuário. Ao
início das atividades avaliaremos o nível de conhecimento que tem os pacientes sobre os
fatores de risco que atuam sobre a HAS, e depois das intervenões aplicadas, repetiremos
a avaliação o conhecimento adquirido.

Os pacientes hipertensos serão identificados entre os usuários cadastrados na unidade
de saúde, terão consultas agendadas e serão avaliados pelo médico ou enfermeira, utili-
zando no momento da consulta a história clínica e a ”ficha do cadastro do hipertenso”.
Será feita análise e registro sobre o uso regular de medicações, hábitos de vida saudáveis
(seguimento de dieta hipossódica, baixa em gorduras, consumo de frutas e vegetais, além
da prática de atividade física) e aferição da pressão arterial (PA).
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Após a coleta de dados, terá início as atividades grupais, objeto deste projeto de inter-
venção. A partir da implementação das ações espera-se melhorar a adesão dos hipertensos
ao tratamento adequado, incentivar a pratica de hábitos saudáveis de vida. As atividades
de grupo dos hipertensos serão realizadas com a participação de toda equipe, sendo o
coordenador escolhido voluntariamente antes do início de cada atividade.

A segunda fase do projeto será a execução numa estratégia de intervenção basicamente
educativa segundo o programa previsto para modificar os conhecimentos sobre o tema e
incrementar o desenvolvimento de hábitos e comportamentos saudáveis.

Seis encontros, com o objetivo de levar informações essenciais sobre HAS e os bene-
fícios da adesão ao tratamento, bem como da a adoção de hábitos saudáveis para maior
saúde e qualidade da vida. O exercício físico e combate ao sedentarismo fazem parte
das estratégias de prevenção à HAS. A realização de atividade física provoca diminui-
ção nos níveis de pressão e manter uma boa saúde cardiovascular e qualidade de vida.
Consideram-se indivíduos insuficientemente ativos aqueles adultos que não atingiram pelo
menos 150 minutos semanais de atividade física. No questionário que será aplicado, haverá
informações sobre aspectos socioeconômicos e de saúde do paciente, conhecimento prévio
do tratamento não medicamentoso e controle da HAS, e sobre os fatores de risco desta
doença.

A análise dos resultados será feita através da avaliação do comportamento em quanto
a riscos modificáveis além do controle da doença nas consultas e visitas domiciliais com-
parando a PA antes e depois para ver se houve alteração e usando questionário.

No último encontro avaliaremos o conhecimento adquirido nestas atividades pelos
participantes pacientes, através da aplicação do questionário com perguntas sobre os temas
abordados nos encontros já realizados pela equipe.

Posteriormente, será agendando com os participantes uma nova reunião, para apresen-
tação dos resultados alcançados e avaliação dos participantes sobre o projeto desenvolvido.

Recursos necessários:

• Profissionais Médico, Enfermeiro, Téc. /Aux. Enfermagem, nutricionista, psicologos
e agentes saúde comunitaria.

• Equipamento de multimídia.

• Prontuários dos pacientes escolhidos para a atividade.

• Balança.

• Esfignomanômetro e estetoscópio.

• Sala para realização de atividade grupal.

• Materiais de oficina como folhas e canetas.
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Tabela 1 – Cronograma de atividades

Ações
2017-2018

Out Nov Dez Jan Fev Mar

Apresentação do Projeto a Equipe da saúde da
família da USF

X

Organizar critérios de inclusão/exclusão X
Realizar o levantamento dos hipertensos e

seleção dos participantes
X

Convites aos usuários pelos ACS X
Acompanhar aos usuários hipertensos X X X

Avaliar as variáveis X X X
Execução do Plano de Intervenção X X X

Avaliação da estratégia de intervenção X X
Apresentação do resultados e avaliação do

projeto
X
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5 Resultados Esperados

Após a execução deste projeto de intervenção, espera-se estimular as práticas da educa-
ção em saúde e alcançar um nível mais elevado de conhecimentos dos usuários hipertensos
sobre as ações de prevenção e cuidados à saúde, ao prover educação e informação sobre
esta doença crônica, bem como sobre como corrigir os fatores de risco modificáveis que po-
dem descompensar a HAS. Almeja-se promover o autocuidado em saúde, fortalecendo-se
hábitos saudáveis relativos à alimentação, prática de atividade física e adesão ao trata-
mento medicamentoso, com vistas ao melhor controle dos níveis pressóricos, e redução
dos seus agravos, tais como desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Para a equipe será estimulante acompanhar os usuários que fazem mudanças positivas
em seu estilo de vida, assim como para os serviços de saúde, há um enorme ganho na re-
dução de consultas para acompanhamento de agravos decorrentes da HAS, tanto na UBS,
quanto na redução de internações hospitares por condições sensíveis à atenção básica.

Anexos
Anexo 1. Política Terapêutica Individualizada segundo as caracterísiticas do usuário
Anexo 2. Planilha de coleta de dados
Dados gerais.
Nome___________________________ UBS____               ____
Micro Área __________________ Município ___________________
Edad _________
Cor da pele  _____ Nível de escolaridade completado:_____
Estado Civil _____ Actividad que Realiza______
Caracterização clínica do paciente Número de anos com hipertensão diagnosticada _____

1. _____ ( Kg) altura ______ ( Cm)

Antecedentes Familiares de HAS:
De 1ª linha_____ 2ª linha___ Ambos____
Outras doenças
Qual ? __________________

Tratamento Não farmacológico
Obtido da ficha de atendimento individual ou entrevista direta
Tratamento farmacológico
Obtido da ficha de atendimento individual ou entrevista direta
Evaluação do tratamento farmacológico

Anexo 3. Entrevista ao paciente
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Características 1ra linha de tratamento 2da línea de tratamiento

HAS diastólica ou
sistólica (jovens e

idosos)

DT, BB, IECA, ARA o
BCC-DHP de ação

prolongada.

Combinação dos medicamentos
de 1ra linha

HAS sistólica isolada DT o BCC-DHP de ação
prolongada

IECA, ARA o combinação

Diabetes Mellitus IECA, ARA.DT o
BCC-DHP ação

prolongada

Combinação medicamentos de
1ra linha. Adicionar BB

Angina BB o BCC ação
prolongada

IECA

Post IMA IECA + BB ARA, BCC ação prolongada
Insuficiência

Cardíaca
IECA + BB +D de ASA+

Espironolactona
ARA o Hidralacina + Dinitrato

isorbida
História de ECV IECA+ DT ARA, BCC DHP ação

prolongada, BB.Combinação de
1ra y 2da línea

Dislipidemia Não modifica a decisão
inicial

-

Asma e EPOC BCC, DT
Doença Arterial

Periférica
Não modifica a decisão

inicial
-

Sexo Masc. Fem.

Clasificação do Grau de Hipertensão

Pre- hipertensão Grau I Grau II Grau III

Classificação segundo os Riscos

Grupo A Grupo B Grupo C

Nenhuma

ECV Doença . Renal Otras endocrinopatías
Cardiop. Isq Diabetes M Outras
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O paciente consegue se manter : SIM NÃO

Com seu peso corporal adequado
Com dieta baixa em sal

Com dieta baixa em gordura
Com dieta baixa em açúcar

Sem fumar
Realizando Exercícios físicos

Sim beber álcool frequentemente

Medicamento(grupo farmacológico) Dose diária

Adequado Inadequado

Esta entrevista nos os permitirá obter a informação necessária para realizar o estudo
e conhecer alguns dos elementos relacionados com o conhecimento que você tem sobre a
sua doença. Precisamos a maior sinceridade possível nas suas respostas.

1. Você tem recebido informação sobre:

• Manter o peso adequado: Sim____ Não____

• Importância do exercício físico: Sim____ Não ____

• O prejuízo da ingestão de álcool: Sim____ Não___

• Alimentação baixa em sal: Sim ____ Não ____

• Alimentação baixa em gorduras: Sim ____ Não ____

• Importância de comer vegetais: Sim______ Não____

• O prejuízo do hábito de fumar: Sim ___ Não____

Aderência ao tratamento
2. Como você toma a sua medicação?

• Todos os días _______

• Quando lembro ______

• Quando tenho algum síntoma____
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• Nunca ______

3. Se não toma a medicação todos os dias, explica porque não o faz.

• Motivos econômicos ___

• Não tenho tempo_____

• Esqueço _____

• Não confio na indicação médica _____

• Dificuldade para obter o medicamento ____

4. Nos últimos 12 meses quantas vezes fez medição da pressão em alguma unidade de
saúde ou com alguma pessoa adestrada? ________

Anexo 4. Estratégia de intervenção
Objetivos da estratégia:

• Elevar o nível de conhecimento do grupo estudado sobre a hipertensão arterial, os
fatores de risco associados à doença, como preveni-la e controlá-la.

• Incrementar os hábitos e condutas para preservar a saúde e o controle da sua doença.

• Divulgar na população pertencente à UBS os aspectos relacionados com a prevenção
da HAS e o controle dos fatores de risco.

• Garantir o controle da HAS sobre a base de estabelecer políticas terapêuticas indi-
vidualizadas e ajustadas às características do paciente.

Linhas de ação

• Informativa: orientada à prevenção e controle da Hipertensão arterial na população
hipertensa através do uso de tratamento no farmacológico e farmacológico indivi-
dualizado segundo as caraterísticas do paciente.

• Educativa: orientada à formação de hábitos y condutas adequadas para o controle
dos fatores de risco e prevenção da HAS.

• Investigativa: orientada à busca, aquisição e consolidação dos conhecimentos so-
bre o tema e a caraterização clínica, social e relacionadas com o tratamento não
farmacológico e farmacológico na população hipertensa da comunidade.

• Assistencial: Orientada à atenção médica do seguimento e controle da HAS, à va-
lorização e ajustes terapêuticos oportunos, Inter consultas com especialistas que
indiquem um tratamento adequado e individualizado.
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• De ação comunitária: baseada na divulgação na UBS das políticas terapêuticas
mais adequadas para o controle da HAS e as medidas de prevenção, assim como o
tratamento não farmacológico.

• População atingida: Pacientes hipertensos da área com maior número de casos iden-
tificados, correspondentes a UBS Cemasas, município Maracajá.

Linhas temáticas
Para alcançar um melhor tratamento do tema o dividiremos em quatro linhas temáti-

cas:

• A HAS. Generalidades, fatores de risco. Considerações clínicas e principais compli-
cações.

• Estilos de vida saudáveis e tratamento não farmacológico da HAS.

• Medicação e poli medicação no paciente hipertenso, adesão ao tratamento.

• Principais ações de participação comunitária e participação em saúde dirigidas à
promoção e prevenção da doença.

• Meios de comunicação a utilizar

• Seletivo: Propaganda grafica

• Alternativos: aulas de capacitação, palestras educativas,

• Temáticas fundamentáis a tratar:

• A HAS. Generalidades e fatores de risco. Considerações clínicas e principais com-
plicações.

• Estilos de vida saudáveis e tratamento não farmacológico da HAS.

• Medicação e poli medicação no paciente hipertenso, adesão ao tratamento.

• Principais ações de participação comunitária e participação em saúde dirigidas à
promoção e prevenção da doença.

Nota: Os temas serão tratados nas diferentes modalidades planejadas, talheres, pales-
tras, y para execução das mesmas usaremos a UBS como lugar fundamental e respeitando
os princípios de aproximação ao indivíduo desde a sua área de residência, para o qual
podermos usar alguns lares como palco fundamental sempre que eles apresentarem as
condições apropriadas. Os encontros terão uma duração de 1 hora aproximadamente, e
as atividades a realizar serão divulgadas pela equipe de saúde.

A UBS será o centro de referência para ações de prevenção e promoção de saúde no
individuo, com o enfoque da prevenção e controle da HAS:
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Medição da pressão
arterial ao início do

estudo

Medição da pressão arterial
meio da estratégia de

intervenção

Medição da pressão arterial
depois da estratégia de

intervenção

Polimedicação: Avaliar o consumo regular dos medicamentos prescritos ou não, e ajus-
tar os regímens terapêuticos na inter consulta com os especialistas e orientar sobre o efeito
prejudicial da não adesão ao tratamento farmacológico ou omitir o tratamento farmaco-
lógico em relação à HAS, e estimular a incorporação à pratica de exercícios da população
adulta com o apoio dos instrutores esportivos da área se tiver.

• Estimular a recreação como gerador de benefícios múltiplos para todas as pessoas.

• Combater o hábito de fumar como principal e mais comum fator de risco das doenças
crônicas

Anexo 5. Avaliação do Impacto
Coleta de dados sobre o controle das doenças depois da intervenção (para uso do

investigador)
Avaliação do controle da HAS
Paciente controlado: ________
Paciente não controlado: ______
Entrevista semiestruturada sobre a satisfação com as mudanças terapêu-

ticas aplicadas.
Agora que já temos vencido os objetivos propostos nos estudo e você recebeu a infor-

mação precisa sobre as medidas de prevenção e controle da HAS, gostaríamos de faze-lhe
algumas perguntas pra avaliar o impacto que tiveram sobre você os conhecimentos rece-
bidos.

a) Sente que tem melhorado a sua saúde? Sim _____ Não _____
b) Tem podido identificar aquelas condutas ou fatores que poderiam provocar prejuízos

na sua saúde? Sim _______ Não                ________
c) Tem modificado aquelas condutas ou fatores que podem provocar prejuízo na sua

saúde? Sim_____ Quais? ________
Não______ Quais? ________
d) Cumpre com as medidas do tratamento não farmacológico?
Não_______ por que? __________________________________________
e) Cumpre com as medidas do tratamento farmacológico?
Não _______por que? ___________________________________________
Resumo

Para uso do investigador se poderá classificar o paciente segundo as categorias previs-
tas.
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• Modificação de condutas de risco_______

• Modificação da adesão ao tratamento: ______

• Aceita as orientações e mostra tendência à mudança______

• Conduta pouco favorável para a mudança ______
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