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Resumo
Este trabalho surgiu da necessidade de diminuiro índice de portadores de
Hipertensão Arterial Sistêmica que não procuram a Unidade Básica de Saúde para
as consultas e acompanhamento mensalmente no Município de Marcos Parente,
mostrando os principais desafios para que essa ação possa ser melhor
desenvolvida. Criando mecanismo que mostrassem a relevância para a redução da
incidência da doença e suas complicações agravantes.A Hipertensão arterial
sistêmica e uma síndrome multifatorial, identificada pela elevação da pressão
arterial, a partir de 140 mmHg pra pressão arterial sistólica e 90 mmHg para
diastólica,ocasionando o aparecimento de anomalias cardiovasculares e
metabólicas, que podem causar alterações funcionais ou estruturais em diferentes
órgãos, em especial coração, cérebro, rins e vasos periféricos. A HAS é causadora
por 25% a 40% da etiologia multifatorial da cardiopatia isquêmica e de acidente
vascular encefálico, de modo respectivo. É importante chamar a atenção da
populaçãopara os problemas causados por esta patologia destacando a importância
da prevenção, incluindo ações para sensibilizar e conscientizar, buscando assim um
acompanhamento confiável no tratamento adequado.
Palavra chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, prevenção e controle.
Abstract:This work arose from the need to reduce the index of patients with systemic
arterial hypertension who do not seek the Basic Health Unit for monthly consultations
and follow up in the Municipality of Marcos Parente, showing the main challenges for
this action to be better developed. Creating mechanisms that showed the relevance
for reducing the incidence of the disease and its aggravating complications. Systemic
arterial hypertension and a multifactorial syndrome, identified by elevated blood
pressure, from 140 mmHg to systolic blood pressure and 90 mmHg to diastolic,
leading to the appearance of cardiovascular and metabolic anomalies, which can
cause functional or structural alterations in different organs , especially heart, brain,
kidneys and peripheral vessels. SAH is responsible for 25% to 40% of the
multifactorial etiology of ischemic heart disease and stroke, respectively. It is
important to draw the population's attention to the problems caused by this
pathology, highlighting the importance of prevention, including actions to raise
awareness and awareness, thus seeking a reliable follow-up on appropriate
treatment.

Key words: Systemic Arterial Hypertension, prevention and control.
Resumen:Este trabajo surgió de la necesidad de disminuir el índice de portadores
de Hipertensión Arterial Sistémica que no buscan la Unidad Básica de Salud para las
consultas y acompañamiento mensual en el Municipio de Marcos Parente,
mostrando los principales desafíos para que esa acción pueda ser mejor
desarrollada. Creando mecanismos que mostraran la relevancia para la reducción de
la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones agravantes. La Hipertensión
arterial sistémica y un síndrome multifactorial, identificada por la elevación de la
presión arterial, a partir de 140 mmHg para la presión arterial sistólica y 90 mmHg
para diastólica, ocasionando la aparición de anomalías cardiovasculares y
metabólicas, que pueden causar alteraciones funcionales o estructurales en
diferentes órganos, en especial corazón, cerebro, riñones y vasos periféricos. La
HAS es causante por 25% a 40% de la etiología multifactorial de la cardiopatía
isquémica y de accidente vascular encefálico, de modo respectivo. Es importante
llamar la atención de la población sobre los problemas causados por esta patología
destacando la importancia de la prevención, incluyendo acciones para sensibilizar y
concientizar, buscando así un seguimiento confiable en el tratamiento adecuado.
Palabra clave: Hipertensión Arterial Sistémica, prevención y control.
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Plano Operativo
SITUAÇÃO
PROBLEMA

OBJETIVOS

Baixa adesão
dos portadores
de Hipertensão
Arterial ao
acompanhament
o e consultas
mensais na UBS

Incentivar os
portadores de
hipertensão
arterial sistêmica,
a irem às
consultas e
acompanhamento
s mensais na UBS

Ausência de
sensibilização

Sensibilizar a
comunidade
através de
palestras nas
micro áreas sobre
a importância do
tratamento e
continuidade ao
acompanhamento
das consultas
mensais

Os maus hábitos
alimentares

Conscientizar os
hipertensos e
seus familiares
sobre uma
alimentação
saudável

Ausência de
procedimento de
trabalho
satisfatório a
doença.

Realizações de
rodas e inovações
através de
estímulos e
habilidadescompet
entes para
apresentar ao
portador

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

RESPONSÁVEIS

Palestras
Mostrandoa
realidade e os
números e serem
alcançados

Enfermeiro

Ampliar os
conhecimentos dos
hipertensos
reconhecendo as
necessidades
deadequar-se aos
cuidados
preventivos da
doença e seus
fatores de risco
associados
Em 6meses

Realizar oficinas e
atividades de
orientação a cerca
do tema

Enfermeiro

Em 6meses

Palestras
Mostrar a atual
realidade
/ rodas de
conversas/
orientação em
grupos e oficinas

Nutricionista e
Enfermeiro

Realizar reunião
com toda equipe,
e mostrar a
proposta de
intervenção e o
que precisa
melhorar.

Toda equipe de
Saúde da Família

METAS/ PRAZOS
Aumentar o numero
de usuários para o
acompanhamento
junto às consultas
mensalmente.
Em 6 meses

Fortalecimento do
trabalho em equipe
e
direcionamentodas
ações
Em 6meses

Hipertensão Arterial no Município de
Marcos Parente-PI.
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È
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ações

município.
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