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RESUMO: 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma situação grave de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Apresenta uma redução significativa nos últimos anos, mas doenças cardiovasculares 

têm sido a principal causa de morte no Brasil. O Ministério da Saúde (MS) preconiza que 

ações para mudanças do estilo de vida sejam trabalhadas, no intuito de prevenir a Hipertensão 

e controle dos níveis pressóricos. As ações são: alimentação adequada (controle do consumo 

de sal e controle de peso), a prática de atividade física, abandono do tabagismo e redução do 

uso excessivo de álcool. A situação-problema encontrada na Unidade Básica de Saúde 

Governador Mão Santa foi o alto número de pacientes com níveis pressóricos descontrolados. 

Estes pacientes se encontram assim devido ao mau uso da medicação, negligência em relação 

aos exames de controle e acompanhamento, ausência nas consultas periódicas de acordo com 

o que MS recomenda e falta de adesão a mudança do estilo de vida. Esse trabalho propõe a 

elaborar um plano operativo com intuito de contribuir para melhores ações no município, 

objetivando melhorar a atenção aos adultos portadores de HAS. Com a implantação desse 

Projeto de Intervenção espera-se aperfeiçoar a abordagem dos pacientes com Hipertensão 

Arterial Sistêmica, além de promover uma linha de cuidados e melhorias em seu estilo de vida, 

considerando, inclusive os aspectos socioeconômicos e sociais da região.  
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ABSTRACT: 

 

SAH is a serious public health situation in Brazil and worldwide. Despite showing a 

significant reduction in recent years, cardiovascular diseases have been the main cause of 

death in Brazil. The Ministry of Health recommends that actions for lifestyle changes be 

worked on, in order to prevent hypertension and control blood pressure levels. The actions 

are: adequate food (control of salt consumption and weight control), physical activity, 

smoking cessation and reduction of excessive alcohol use. The problem situation of the Basic 

Health Unit Governador Mão Santa found was the high number of patients with uncontrolled 

blood pressure levels. These patients are uncontrolled due to irregular use of medication, 

negligence in relation to control and monitoring tests, absence from periodic consultations in 

accordance with what the Ministry of Health recommends and lack of adherence to lifestyle 

changes. This work proposes to elaborate an operational plan in order to contribute to better 

actions in the municipality, aiming to improve the attention to adults with Systemic Arterial 

Hypertension. With the implementation of this Intervention Project, it is expected to improve 

the approach of patients with Systemic Arterial Hypertension, in addition to promoting a line 

of care and improvements in their lifestyle, considering, including the socioeconomic and 

social aspects of the region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1-DENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 O município de Ilha Grande, localizado no Norte do Piauí, elevado à categoria de 

município e distrito com a denominação de Ilha Grande, em 1994, desmembrado de 

Parnaibana. Tem uma população estimada, de acordo com a estimativa do IBGE (2019), de 

9.426 pessoas, com densidade demográfica de 66.36 hab./km². O município de Ilha Grande 

faz fronteira com o município de Parnaíba e com o estado do Maranhão. 

Nos aspectos socioeconômicos, de acordo com o IBGE, Ilha Grande possui salário médio 

mensal dos trabalhadores formais de 1,7 salários mínimos. Nos aspectos geográficos 

apresenta uma extensão territorial, de 134,32 Km². 



Distancia-se da capital Teresina aproximadamente 340 km. Sua via de acesso é a rodovia PI 

210, que liga Ilha Grande ao município de Parnaíba, com 8 km de extensão.  

 No âmbito da saúde, Ilha Grande possui a taxa de mortalidade infantil média na cidade 

é de 18.29 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 2.6 para cada 

1.000 habitantes. 

 

1.2-LOCAL E PROCESSO DE TRABALHO 

 

 A Unidade Básica de Saúde Governador Mão Santa fica localizada na estrada para o 

Povoado Tatus, é uma unidade de saúde destinada às atividades médicas do programa “Mais 

Médicos para o Brasil”. Conta com uma população adscrita de 1928 (mil novecentos e vinte e 

oito) pessoas. Quanto à rotina e ao atendimento, a UBS conta com a seguinte programação: 

atendimento de demanda programada e espontânea de segunda a sexta feira. Executando 

procedimentos tais como: consultas de rotinas, consultas de retorno, encaminhamentos de 

exames, prescrição de medicamentos, inclusive psicotrópicos, aferição de pressão arterial, 

avaliação de níveis de glicemia capilar, além de visitas domiciliares a pacientes idosos sem 

mobilidade e/ou acamados.   

 A composição da equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde Governador 

Mão Santa é feita por quatro agentes comunitários de saúde, um profissional médico, um 

enfermeiro, um técnico de enfermagem, um profissional dentista e um técnico em saúde bucal. 

Conta também com a cobertura da equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

partilhando o espaço com tais profissionais: fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional. 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO  

 

A área adscrita da Unidade Básica de Saúde Governador Mão Santa possui 192 

hipertensos cadastrados fazendo uso de medicação. Porém a observa-se alto número de 

pacientes com níveis pressóricos descontrolados. Essa situação acontece devido irregularidade 

do uso da medicação, negligência em relação aos exames de controle e acompanhamento, 

ausência nas consultas periódicas de acordo com o que Ministério da Saúde preconiza e falta 

de adesão a mudança do estilo de vida. 

Sendo assim, e avaliando que a HAS é um dos agravos de saúde que mais causa 

comorbidades e morte, justifica-se a realização de um projeto de intervenção que vai 



contribuir para melhores ações no município, objetivando melhorar a atenção aos adultos 

portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica.  

  

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

  A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença conhecida por ter os valores da 

pressão arterial elevados e sustentados. Esses valores são identificados a partir de ≥140 x 

90mmHg. Também é caracterizada por causar alterações funcionais e metabólicas, lesionar 

órgãos alvos e ter um agravante de aumentar o risco de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 Segundo o Ministério da Saúde (2013) a Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada 

como um grave problema de saúde pública mundial. No Brasil, sua prevalência varia entre 22% 

e 44% para adultos chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em 

indivíduos com mais de 70 anos.  

 Em conformidade de Cardoso et al (2020) a Hipertensão Arterial Sistêmica é uma 

doença de alta prevalência e de baixo controle de taxas pressóricas, sendo constituído um dos 

mais importantes problemas de saúde pública. Observa-se que os números de pacientes 

hipertensos vêm aumentando cada vez mais em países em desenvolvimento, justificando esse 

aumento por conta da falta de informação sobre a prevenção e controle. 

 Sobre este assunto Cardoso et al (2020) afirma que apesar das pesquisas e trabalhos na 

promoção e prevenção, a alta prevalência de pacientes hipertensos se relaciona com diversos 

fatores de risco. Esses fatores de riscos podem ser chamados de fatores não modificáveis 

(idade, gênero e etnia) e fatores modificáveis (excesso de peso, excesso de ingestão de sal e 

álcool, sedentarismo e estresse). 

 Os dados epidemiológicos encontrados em Braga et al (2019) apontam que a 

Hipertensão Arterial Sistêmica é a principal causa de óbito prevenível e evitável do mundo, 

sendo responsável por 13% das mortes. Além dos óbitos, as complicações que a HAS 

apresenta no paciente tem alto custo social e também financeiro para o sistema de saúde e 

paciente. 

 A importância do diagnóstico e a aferição dos valores pressóricos é fundamental para a 

tomada de decisões clínicas. Desta forma, quando a HAS não é diagnosticada e controlada de 



forma rápida, ela se torna um fator de risco grave o desenvolvimento de problemas do coração 

e problemas cerebrovasculares, gerando assim desfechos fatais. (BRAGA et al, 2019). 

 Para o Ministério da Saúde (2013) o Brasil enfrenta vários desafios, entre eles o 

controle, a prevenção e a as complicações da HAS. Por ser considerada porta de entrada da 

assistência, a Atenção Básica fica responsável por solucionar esses desafios. As equipes 

multiprofissionais devem ficar responsáveis pelas modificações do estilo de vida, que são 

fundamentais para o processo de prevenção da HAS e no controle de complicações. 

 As atividades na Atenção Primária em Saúde (APS) são tidas como um recurso 

estratégico para o confronto de importantes situações de saúde pública, como por exemplo, a 

prevenção, promoção, diagnóstico e reabilitação da comunidade adscrita. Sendo assim, a 

Atenção Básica tem a função bem decisiva de evitar práticas que levem a hospitalização e 

agravamento de doenças evitáveis. (CARNEIRO et al, 2016). 

 Para caracterizar a Estratégia Saúde da Família destaca-se a mudança nas práticas, o 

entendimento de saúde, o propósito assumido para o trabalho assistencial, o significado do 

que é o objeto do trabalho em saúde, adota uma compreensão mais ampla do processo saúde 

doença, estende-se com uma equipe multiprofissional e com uma atuação interdisciplinar, 

coloca em seu escopo ações curativas e de promoção e de prevenção de doenças e que é uma 

ação multiprofissional voltada para uma assistência ampliada, prestada às pessoas e para uma 

população de uma determinada área delimitada. (DORNELLES et al, 2015). 

 A respeito das falas apresentadas verifica-se que os profissionais da Atenção Básica 

constituem um papel importantíssimo na prevenção, diagnóstico e controle dos níveis 

pressóricos da HAS. Devem focar também na assistência centrada nas pessoas, envolvendo-as 

e familiares/cuidadores para implementar estratégias de controle dos níveis pressóricos, 

minimizando assim os agravos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 Para Malheiros et al (2019) a abordagem terapêutica da Hipertensão Arterial Sistêmica 

deve ser feita com medicamentos ou com terapia não medicamentosa. A equipe deve estar 

preparada para tratar, prevenir complicações, orientar sobre o tratamento medicamentoso 

adequado, promover mudanças no estilo de vida e elaborar um plano alimentar saudável. O 

paciente hipertenso deve ter noção de que a adesão é importante para que haja uma adaptação 

positiva para o quadro clínico. A não adesão ao tratamento, traz a equipe multiprofissional 

complicações e agravos.  

 O Ministério da Saúde (2013) traz que um dos maiores desafios dos profissionais da 

Atenção Básica é iniciar o tratamento de pacientes diagnosticados com HAS e realizar o 

acompanhamento adequado e regular para consolidar e motivar a adesão ao tratamento 



medicamentoso ou ao não medicamentoso. O tratamento medicamentoso da Hipertensão 

Arterial Sistêmica utiliza diversas classes de medicamentos, disponíveis da Rename2012, 

sendo selecionados de acordo com a avaliação de cada paciente, observando a presença de 

comorbidades, lesões em órgãos alvo, histórico familiar, idade e até mesmo gravidez. 

 Desta forma, cabe a equipe multiprofissional acompanhar os indivíduos e observar os 

fatores que levam os mesmos a não adesão do tratamento, como por exemplo, a falta de 

recurso financeiro, o autocuidado prejudicado, baixa autoestima, aspectos culturais e sociais, 

demora no acesso aos serviços de saúde e efeitos de compressão do processo de 

adoecer/cuidar.(ALMEIDA et al, 2018).  

 Compreende-se então que nos serviços da Atenção Básica apresenta um dos problemas 

mais comuns: o enfrentamento da Hipertensão Arterial Sistêmica. Para comprovação desse 

problema, os profissionais relatam que existem dificuldades em realizar o diagnóstico precoce, 

o tratamento e o controle dos níveis pressóricos dos pacientes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013).  

 No pensamento de Alves et al (2019) alguns fatores podem ocasionar a não adesão dos 

pacientes ao tratamento, como por exemplo: uma grande quantidade de medicamentos 

associados, além dos efeitos adversos de vários medicamentos, as dificuldades financeiras, 

assim como a característica assintomática da doença. 

 Nesta linha de pensamento também Araújo et al (2018) a adesão ao tratamento para o 

controle da Hipertensão Arterial Sistêmica é um fenômeno multidimensional. Está relacionada 

com vários fatores: o paciente, a doença/tratamento, os serviços de saúde entre outros. Relata 

também que os pacientes hipertensos também procuram o serviço de saúde somente quando 

há um agravamento do quadro da doença. 

 Corroborando com esse pensamento, acredita-se que deve haver uma reorientação nos 

serviços de saúde e suas políticas públicas para ajudar no aumento da adesão ao tratamento, 

seja ele medicamentoso ou não medicamentoso. (ARAÚJO et al, 2018). 

 

 

 

4. PLANO OPERATIVO 

 

PROBLEMA 

IDENTIFICADO  

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

OBJETIVOS METAS/P

RAZOS 

RESPONSÁVEIS 



Falta de adesão dos 

pacientes 

hipertensos 

cadastrados da área 

ao tratamento 

medicamentoso e 

ao tratamento não 

medicamentoso. 

Promover ações 

educativas de 

saúde coletiva e 

individual  

para os pacientes  

hipertensos 

cadastrados  

na Unidade 

Básica 

de Saúde 

Governador  

Mão Santa. 

Fortalecer as ações e 

estratégias sobre a 

importância do cuidado 

com a HAS. 

Pacientes e 

familiares 

conscientiz

ados sobre 

a 

importânci

a da 

medicação 

e mudança 

no estilo de 

vida. 

PRAZO: 

90 dias 

Equipe 

Multiprofissional 

(Médico, 

enfermeiro, 

agentes 

comunitários de 

saúde) da Unidade 

Básica Governador 

Mão Santa. 

 

Hábitos e estilo de 

vidas inadequados 

(má alimentação, 

sedentarismo, 

tabagismo, 

obesidade). 

 

Modificar os  

hábitos 

alimentares e  

diminuir o 

consumo  

abusivo de álcool,  

cigarro;  

Realizar grupos  

de atividade 

física. 

 

Fortalecer as ações e 

estratégias sobre a 

importância do cuidado 

com a HAS. 

Redução 

do número 

de 

hipertensos 

de alto 

risco e 

mudança 

do estilo de 

vida. 

PRAZO: 

90 dias 

Equipe 

Multiprofissional 

(Médico, 

enfermeiro, 

agentes 

comunitários de 

saúde) da Unidade 

Básica Governador 

Mão Santa.  

 

Deficit de 

conhecimento da 

população sobre os 

fatores de risco e 

complicações da 

HAS. 

 

Esclarecer à 

população sobre a 

HAS e seus 

agravos e 

complicações. 

Promover 

 

Fortalecer as ações e 

estratégias sobre a 

importância do cuidado 

com a HAS. 

Conscienti

zação os 

pacientes e 

familiares 

sobre a 

importânci

a do uso 

Equipe 

Multiprofissional 

(Médico, 

enfermeiro, 

agentes 

comunitários de 

saúde) da Unidade 



orientações 

básicas sobre os 

cuidados com a 

HAS dentro da 

realidade da 

comunidade 

adscrita. 

correto dos 

medicamen

tos anti-

hipertensiv

os e a 

mudança 

do estilo de 

vida.  

PRAZO: 

90 dias 

Básica Governador 

Mão Santa. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 
 

 Na pesquisa da revisão bibliográfica encontrou-se que a Hipertensão Arterial 

Sistêmica é uma doença crônica de grande prevalência na atualidade. É considerada um 

grande fator de risco para doenças cardiovasculares e atinge também orgãos alvos.  Os 

maiores fatores de risco para a HAS estão relacionados ao estilo de vida, hábitos inadequados 

de alimentação, sedentarismo e associação de outras doenças.  

 Sendo assim, a Atenção Primária a Saúde tem papel fundamental na prestação da 

assistência ao paciente hipertenso a fim de prevenir agravos. Desta forma, este projeto de 

intervenção tem o intuito de propor a mudança do estilo de vida dos pacientes hipertensos e 

orientar sobre a importância da adesão do paciente ao tratamento, quer seja medicamentoso 

ou não medicamentoso. 
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