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  RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como finalidade propor um plano de intervenção para controle dos 

níveis pressóricos dos usuários hipertensos da Unidade Básica De Saúde Dr. Lauro Corrêa, 

em Oriximiná-Pará. Tem como principal objetivo o combate à Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) no âmbito da saúde pública, pois a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença 

crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A pressão alta é 

um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, 

aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. A metodologia é firmada com o 

compromisso ético de trabalho, em relação todos os dados coletados através das reuniões 

mensais na comunidade, sendo que todas as informações será usada para fins de pesquisa e 

para preparar um modelo de intervenção eficaz na área, garantindo o sigilo daqueles que 

forem participar ou não do projeto apresentado. Trata-se de uma pesquisa aplicada descritiva 

que explica verdade sobre o conhecimento da verdade, buscando dessa maneira atingir a 

população que carece de atendimento e instruções de prevenção. O trabalho é realizado em 

conjunto conta com uma equipe médica que vem fazendo o rastreamento dos usuários da 

Unidade Básica de Saúde. Levando em consideração que problema é herdado dos pais em 

90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os 

hábitos de vida do indivíduo. Conclusão/considerações finais: Por esse motivo contatamos 

que quanto mais cedo for diagnosticado, mais eficaz poderá ser o tratamento.  

 

Palavras-chave: Fatores de Risco; Hipertensão Arterial Sistêmica; Doença Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAT 

 

 

The present study aims to propose an intervention plan to control the pressure levels of 

hypertensive users of the Basic Health Unit Dr. Lauro Corrêa, in Oriximiná-Pará. Its main 

objective is to combat systemic arterial hypertension (HS) in the field of public health, since 

hypertension or high blood pressure is a chronic disease characterized by high blood pressure 

levels in the arteries. High blood pressure is one of the main risk factors for the occurrence of 

stroke, infarction, arterial aneurysm, and renal and cardiac failure. The methodology is based 

on the ethical commitment of work, in relation to all data collected through monthly meetings 

in the community, and all information will be used for research purposes and to prepare an 

effective intervention model in the area, ensuring the confidentiality of those whether or not 

they participate in the project presented. It is a descriptive applied research that explains truth 

about the knowledge of the truth, seeking in this way to reach the population that needs care 

and prevention instructions. The work is carried out jointly with a medical team that has been 

tracking users of the Basic Health Unit. Taking into account that problem is inherited from 

parents in 90% of cases, but there are several factors that influence blood pressure levels, such 

as the life habits of the individual. Conclusion / final considerations: For this reason we 

contacted that the sooner it is diagnosed, the more effective the treatment could be. 

 

Key Words: Risk Factors; Systemic Arterial Hypertension; Cardiovascular disease. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), também conhecida como pressão alta, é 

conceituada pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial como uma síndrome 

caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados associados a alterações metabólicas, 

hormonais e a fenômenos tróficos, que consistem na hipertrofia cardíaca e vascular. As 

estatísticas sobre HAS são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) 

estima-se que 600 milhões de pessoas no mundo tenham hipertensão arterial sistêmica. No 

continente americano a hipertensão afeta cerca de 140 milhões de pessoas, metade das quais 

desconhece ser portadora da doença por não apresentar sintomas e não procurar serviços de 

saúde, e dentre as pessoas que se descobrem hipertensas, 30% não realizam o tratamento 

adequado por falta de motivação ou de recursos financeiros próprios. 

A doença arterial coronária representa, no mundo ocidental, importante causa de 

morbidade e mortalidade e, em alguns países, é a principal responsável pelos gastos em saúde. 

A hipertensão arterial tem sido considerada, pelos mais diversos estudos, um os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronária e doença 

cerebrovascular. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), em 1995 ocorreram, no Brasil, 

27,36% de óbitos por doenças cardiovasculares, e que tiveram a HAS como um de seus 

principais fatores de risco; desse total, 45,44% tiveram óbito por hipertensão arterial.  

A HAS pode ser classificada como primária ou secundária. Cerca de 90–95% dos 

casos são primários, tendo origem em fatores não específicos genéticos e de estilo de vida 

(BRASIL, 2013). 

 Entre os fatores relacionados com o estilo de vida que aumentam o risco de 

hipertensão estão o excesso de sal na dieta, excesso de peso, tabagismo e consumo de álcool.  

Os restantes 5–10% dos casos são secundários, uma vez que têm origem em causas 

identificáveis, como doença renal crónica, estenose da artéria renal, doenças endócrinas ou 

uso de pílula contraceptiva. (BRASIL, 2013) 

Para Oliveira et al. (2013), as equipes da saúde da família possuem boas Condições 

para gerarem a adesão ao tratamento de doenças como a hipertensão, pois estimulam o bom 

relacionamento usuário e profissional e favorecem a corresponsabilidade do tratamento. As 

ações educativas promovidas pelos profissionais estimulam o desenvolvimento da autonomia 

do indivíduo e possibilitam as discussões e orientações quanto à adoção de novos hábitos de 

vida. 
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Por esse motivo, é importante o rastreamento de crianças e adolescentes com risco 

aumentado de se tornarem adultos hipertensos em nossa UBS Dr. Lauro Corrêa, para que 

sejam adotadas medidas preventivas em idade precoce, reduzindo os riscos de doenças 

cardiovasculares e acidente vascular encefálico.  

Para a avaliação epidemiológica da síndrome hipertensiva arterial, especialmente 

entre crianças e adolescentes, são desenvolvidos estudos de base populacional por permitirem 

identificar sua gravidade e sua abrangência visto que a UBS atende cerca de 3.180,00 (Três 

Mil cento e oitenta) pessoas, assim como a caracterização de seus fatores de risco. No entanto, 

tais estudos devem ter delimitação de tempo e local, dado que as características culturais, 

sociais e econômicas podem atuar, modificando fatores de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial sistêmica. 

Por isso, aqui se apresenta o projeto de intervenção com o objetivo de controlar os 

níveis pressóricos dos hipertensos na unidade de saúde. 
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1.1- JUSTIFICATIVA 

 

A maior parte das complicações que a pressão arterial elevada acarreta é 

experienciada por indivíduos que não estão diagnosticados como hipertensos. Deste modo, 

torna-se necessária a adopção de estratégias de redução das consequências da pressão arterial 

elevada e reduzir a necessidade de terapias à base de fármacos anti-hipertensivos. Antes de se 

iniciar qualquer tratamento, recomenda-se alterações do estilo de vida de modo a reduzir a 

pressão arterial. 

Uma doença inicialmente assintomática, a HAS frequentemente leva o paciente a não 

buscar estratégias de controle da doença, a não aderir ao tratamento de forma ativa, não se 

conscientizando da importância de adequar o tratamento à sua condição, com vistas a 

minimizar os agravos da mesma. 

A Equipe Médica relatou um número de 325 (trezentos e vinte cinco) pessoas 

hipertensas. Número cada vez mais crescente na UBS Dr. Lauro Corrêa, local em qual atuo, 

elaboramos palestras preventivas, pois muitos não procuravam o auxílio médico por motivos 

“vergonha” influenciados pelo fator socioeconômico e pela falta de conhecimento da 

enfermidade. 

Os principais problemas enfrentados pela comunidade atualmente são as doenças 

cardiovasculares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca) e doenças metabólicas (diabetes 

mellitus, osteoporose). Percebe-se grande dificuldade dos pacientes em relação ao controle da 

doença e adesão ao tratamento. 

Somando a problemática com o fator de prevenção e controle da hiperdia nas redes 

públicas, fica evidente que medidas de resolução do impasse faz-se necessárias, como ampliar 

as palestras socioeducativas nas escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, já que a 

doença pode ser adquirida durante a infância.  

Sendo assim, torna-se relevante estudar o tema proposto e elaborar um plano de 

intervenção voltado para a abordagem do usuário, com foco na educação em saúde. 
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2- OBJETIVOS 

2.1- GERAL 

 

 Implementar o programa hiperdia para prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) na Unidade Básica de Saúde Dr. Lauro Corrêa, no Município de 

Oriximiná-PA.  

 

2.2- ESPECÍFICOS 

 

  Implementar ações de educação permanente em saúde que fortaleçam o Programa 

Hiperdia com a comunidade e preparar os profissionais da equipe para um melhor 

atendimento e acompanhamento. 

 Identificar, por meio de ações estratégicas tidas na UBS como as reuniões mensais, 

grupões e palestras alternativas com atividades diferenciadas  voltada para as crianças 

e adolescentes suscetíveis ao agravo e que são atendidas na UBS. 

 Promover campanhas sistemáticas de combate à HAS na comunidade atendida. 

 Oferecer oficinas educativas que abordem o tema de HAS e tratamento à equipe de 

saúde e para aqueles que lidam diretamente com o usuário. 
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

Foi firmado o compromisso ético de trabalho, em relação a todos os dados coletados 

na UBS, sendo que os mesmos serão usados apenas para fins de pesquisas e trabalhos 

acadêmicos, garantindo total sigilo aos mesmo que terão suas identidades preservadas, 

optando assim em participar ao não do projeto de intervenção.     

 

 

3.2- DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

              A pesquisa do trabalho será feita de forma aplicada e descritiva cuja  a mesma terá 

um objetivo de estudar  problemática com intensidade e conhecer as déficits e atuar nelas, 

fazendo um projeto de inclusão . 

Os dados foram levantados pelo método de Estimativa Rápida, utilizando três fontes 

principais: registros escritos da unidade através das consultas, observação ativa da área e 

visitas domiciliares. A principal fonte de dados foram os registros escritos, por exemplo, os 

prontuários médicos.  

Com a definição dos problemas, priorizou-se o problema do elevado número de 

hipertensos cadastrados na unidade e sua dificuldade de controle do tratamento. Foi feita a 

descrição do problema, caracterizando a HAS, buscando também fatores de risco e formas de 

trabalho da unidade de saúde Foi feito apenas o início da pesquisa, os dados coletados foram 

obtidos no segundo semestre do 2018, através da Reunião de Hiperdia, o projeto apresentado 

foi apenas parcialmente feito, pois na UBS temos uns projetos internos os quais visam a 

elaboração de atividades com objetivos específicos. 

 

 

3.3- POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Oriximiná é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião 

do Baixo Amazonas. População: 71 078 hab. IBGE/2017, atualmente a ubs Dr. Lauro Corrêa, 

tem 3.600 famílias cadastradas e 8.700 pessoas cadastradas. Sendo um número de 325 

(trezentos e vinte cinco) hipertensos participantes do programa  
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Percebe-se grande dificuldade dos pacientes em relação ao controle da doença e 

adesão ao tratamento. Entre as consequências da baixa adesão ao tratamento estão: a 

descompensação da doença, o acidente vascular encefálico, problemas renais, além de infarto 

agudo do miocárdio. 

 

 

3.4- VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

A variáveis usadas no projeto serão as seguintes: 

 

Modificáveis 

 Sedentarismo: aumenta a incidência de hipertensão arterial. Indivíduos sedentários 

apresentam risco aproximado 30% maior de desenvolver hipertensão arterial em 

relação aos indivíduos ativos, a atividade física regular reduz a pressão arterial; 

 Tabagismo: o consumo de cigarros está associado ao aumento agudo da pressão 

arterial e a um maior risco de doenças cardiovasculares; 

 Excesso de sal: o sal pode desencadear, agravar e manter a hipertensão. 

 Bebida alcoólica: o uso abusivo de bebidas alcoólicas pode levar a hipertensão; 

 Peso: A obesidade está associada ao aumento dos níveis pressóricos. Ganho de peso e 

aumento da circunferência da cintura são índices prognósticos para hipertensão 

arterial, sendo a obesidade um importante indicador de risco cardiovascular 

aumentado. 

 Estresse: excesso de trabalho, angústia, preocupações e ansiedade podem ser 

responsáveis pela elevação aguda da pressão arterial. 

 

Não modificáveis: 

 

 Hereditariedade: Algumas pessoas herdam a predisposição à hipertensão arterial, que 

pode apresentar-se em vários membros de uma família.  

 Idade: O envelhecimento aumenta o risco da hipertensão arterial em ambos os sexos. 

 Raça: A hipertensão é mais comum em pessoas da raça negra. 
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3.5- ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS PARCIAIS 

 

A doença constitui um agravo à saúde e sua prevalência na população Oriximinaense 

adulta varia entre 15% e 20% e aumenta progressivamente com a idade. Segundo a secretaria 

municipal de saúde do município de Oriximiná, a HAS é uma condição clínica e multifatorial 

caracterizada por níveis alterados e sustentados de Pressão arterial maior que 140 x 90 mmHg. 

Com o trabalho realizado pela equipe médica podemos observar que a população em 

geral passou a se preocupar mais com a saúde, de forma que passaram a ir com mais 

frequência a UBS. Tivemos um aumento de 30% no atendimento de famílias. 

Com a continuidade do projeto temos a certeza que a população só tem a ganhar nos 

aspectos referidos a saúde pública.     

 

3.6- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS 
Mês 

09/2018 

Mês 

10/2018 

Mês 

11/2018 

Mês 

05/2019 

Mês 

06/2019 

Mês  

07/2019 

PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 
X     

 

  

COLETA DE DADOS/ 

TRABALHO DE 

CAMPO 

X     

 

ANÁLISE DOS DADOS X     
 

ELABORAÇÃO DO 

TEXTO DOS 

RESULTADOS 

     

 

ELEABORAÇÃO DO 

TEXTO DE DISCUSSÃO 
 X X X  

 

REVISÃO FINAL DO 

TRABALHO 
   X X 

 

APRESENTAÇÃO DO 

TCC 
     

 

X 
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3.7- ORÇAMENTO 

Itens Quantidade Custo Unitário Custo do Item 

Resma de papel 

Canetas 

Lápis 

Cartolina 

Cartucho de 

Tinta Impressora 

Combustível  

Alimentação 

Prancheta 

Pastas 

02 

15 

20 

10 

1 

1 

100litros 

             20 

             10 

               5 

7,50 

2,50 

1,00 

2,00 

100,00 

500,00 

4,60 

12,00    

1,50       

5,00 

1.432,00 

Digitador 02 50,00 100,00 

Computador 

DataShow 

01 

01 

1.000,00 

200,00 
1.200,00 

 

CUSTO TOTAL  
2.732,50 
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4- RESULTADOS PARCIAIS 

 

Os resultados desse estudo possibilitarão uma análise crítica e reflexiva sobre o 

nosso papel de educador em saúde, junto ao indivíduo, a família e a comunidade. É nesse 

sentido que a pesquisa em saúde ganha destaque e sua contribuição mostra-se fundamental 

para a mudança de comportamento e a elevação da qualidade de vida.  

Na UBS foco da intervenção, no último Trimestre do ano de 2018, a equipe de saúde 

registrou 257 (duzentos e cinquenta e sete) casos de hipertensão, dados esses repassados à 

Secretária de Saúde de Oriximiná (Figura 1). Esses registros foram feitos em áreas periféricas, 

onde o fator socioeconômico é baixo. 

Percebe-se, portanto, que com esse índice temos a problemática agravante, nesse 

caso, deve-se apenas procurar o melhor tratamento e orientar o paciente sobre os riscos, caso 

não seja tratado 

  

 

Figura 1- Número de usuários com HAS, considerando os últimos 3 meses de 2018 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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5- CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a literatura pertinente, são considerados hipertensos aqueles 

indivíduos que apresentam pressão diastólica acima de 90mm Hg e sistólica acima de 140mm 

Hg (acima de 18 anos). Mas, antes de se taxar o indivíduo como portador de hipertensão 

arterial, torna-se necessário obter esses valores em pelo menos duas aferições subsequente, 

em dias diferentes. 

A presente pesquisa trouxe um dado curioso a respeito da temática foi possível 

deparar com estudos que apontam que os dados epidemiológicos brasileiros relativos ao risco 

cardiovascular não ainda duvidosas, pois, apesar desses relatos mostrarem consistentes, 

oriundo de estudos representativos, eles estão limitados a algumas regiões, o que deixa dúvida 

se as informações existentes podem representar o país como um todo. 

A questão da não adesão ao tratamento foi vista como um fator que dificulta o 

tratamento da HAS, pois ultrapassa as barreiras culturais. Quanto à questão dos hábitos 

inadequados de alimentação, a análise mostrou que a alimentação tem função primordial o 

surgimento das doenças cardiovasculares (DVC) exercendo papel fundamental para a 

preservação das mesmas. 

O estudo sobre o tema torna-se importante para criar estratégias de ações que visem 

enfrentamento da doença, minimização dos agravos e melhor qualidade de vida do paciente. 

Como abordado no estudo, a atenção básica tem papel fundamental na assistência ao 

hipertenso. Por isso torna-se relevante pensar as ações dos profissionais da saúde, inovando 

através de técnicas de grupos operativos e abordagem individual ao usuário. 

Mas também com a conscientização sobre a enfermidade relacionadas.  Mudar o 

estilo de vida é uma tarefa difícil, e quase sempre, é acompanhada de muita resistência, 

levando a maioria das pessoas a não conseguir fazer modificações e/ou, mantê-las por muito 

tempo.  

Foi também realizado pela equipe médica um total de 15 (quinze) palestras 

distribuídas nas escolas: Professora Iracema Givone, Profª Maria Queiroz, Prof Adélia 

Figueira e Profº. Dr. Almir Gabriel todas localizadas no Município de Oriximiná-Para. 

Conclui-se que os objetivos propostos para orientar esse trabalho foram alcançados 

parcialmente, pois no decorrer da pesquisa definimos e contextualizamos a hipertensão, 

apresentando os fatores de risco modificáveis, com isso o melhor tratamento será buscado por 

nós médicos, implementando de forma ativa que vise  a integração da população no projeto.  
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