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RESUMO 
 
Hipertensão Arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial altamente prevalente. O 
tratamento inadequado aumenta a incidência de urgências hipertensivas, 
caracterizadas pela elevação acentuada da pressão arterial (PA). Ressalta-se a 
importância de controle e acompanhamento adequados. O objetivo deste trabalho foi 
otimizar a assistência/acompanhamento aos portadores de hipertensão arterial 
adscritos pela Unidade de Saúde da Família (USF) de Vila Maú, Marapanim – PA. 
Para isso, elaborou-se um plano de intervenção o qual foi executado pela Equipe de 
Saúde Familiar da referida USF. O plano de intervenção seguiu o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES). Evidenciou-se que os pacientes hipertensos 
apresentam idade superior a 60 anos (51,05%), sexo masculino (51,48%), pardos 
(36,29%) e a escolaridade correspondia ao ensino fundamental incompleto (70,46%). 
Destacou-se que o número de consultas médicas para o acompanhamento da HA foi 
significante na prevalência de prática de atividade física, adesão ao tratamento 
medicamentoso e índice de urgências hipertensivas (p<0,05). Conclui-se que 
estratégias de educação em saúde para o controle da HA as quais estimulem o 
tratamento contínuo podem ser eficazes para melhor prognóstico dos pacientes e a 
menor prevalência de urgência hipertensiva.  
 
Palavras-chave: Hipertensão, Estratégia Saúde da Família, Epidemiologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
High blood pressure (hypertension) is a highly prevalent multifactorial clinical condition. 
Inadequate treatment increases the incidence of hypertensive urgency, characterized 
by a sharp rise in blood pressure (BP) in an acute manner. The importance of adequate 
control and monitoring is emphasized. This study aimed to optimize assistance/ follow-
up care for patients with arterial hypertension registered at Family Health Unit (FHU) 
of Vila Maú, Marapanim/PA. For this, an intervention plan was elaborated and was 
executed by the Family Health Team of that FHU. The intervention plan followed the 
Situational Strategic Planning (SSP). The results evidenced that hypertensive patients 
are over 60 years old (51.05%), male (51.48%), brown (36.29%) and their education 
corresponded to incomplete primary education (70.46%). It was highlighted that the 
number of medical consultations for the monitoring of hypertension was significant in 
the prevalence of physical training, adherence to drug treatment and hypertensive 
urgency index (p<0.05). It is concluded that health education strategies for the control 
of AH which encourage continuous treatment can be effective for a better prognosis of 
patients and a lower prevalence of hypertensive urgency. 
 
Keywords: Hypertension, Primary Health Care, Epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

Marapanim, município do Estado do Pará, pertence à Mesorregião do Nordeste 

Paraense, da Microrregião do Salgado, e ocupa a área de 795.987 km2 (IBGE, 2016). 

Geograficamente, é limitada ao norte pelo Oceano Atlântico; ao leste pelos municípios 

de Maracanã e Magalhães Barata; ao sul por São Francisco do Pará e Igarapé-açu; e 

a oeste por Terra Alta e Curuçá (ALVES; GONÇALVES; GONÇALVES; NUNES et al., 

2018; IBGE, 2016).  

Estimou-se que em 2019, o município de Marapanim apresentava população 

de 28.336 habitantes, distribuídos em 62% na zona rural e 38% na urbana. 

Regionalmente, o município pode ser subdividido em: região praiana, ou denominada 

de região de água salgada; e região da água doce (ALVES; GONÇALVES; 

GONÇALVES; NUNES et al., 2018).  

A comunidade de Vila Maú, situada na região de água doce deste município 

paraense, concentra considerável número de agricultores e representa parcela 

significativa da zona rural municipal. Majoritariamente, a população é composta por 

adultos e idosos. Dessa forma, as características sociodemográficas desta região 

acompanham os aspectos do recenseamento no Brasil, onde há tendência de 

crescimento da pirâmide etária no ponto populacional composto por indivíduos acima 

de 65 anos. 

No âmbito da saúde, a comunidade Vila Maú é assistida pela Unidade de Saúde 

da Família (USF) situada, especificamente, na travessa Bibiano Monteiro, bairro 

centro, localizada a 130km de distância da capital estadual, Belém/PA (Figura 1). 

Estruturalmente, a Unidade é composta por 11 compartimentos, os quais estão 

distribuídos em uma área de, aproximadamente, 400 m2. Nesta USF a equipe é 

integrada por profissionais da atenção primária (médicos, enfermeira, técnica de 

enfermagem e agentes comunitários) e saúde bucal.  
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Figura 1 – Vila Maú, Marapanim (PA) – trajetos à sede municipal e à capital.  

     Fonte: SOMBRA ( 2018) 

 

Quanto ao serviço médico prestado à comunidade, é possível agendar consultas 

para as especialidades de Medicina de Família e Comunidade e Pediatria. 

Conjuntamente a esses serviços, aplicam-se os programas de saúde, como por 

exemplo o HiperDia, o qual objetiva melhorar a qualidade de vida, através do 

cadastramento e acompanhamento, de pacientes diabéticos e hipertensos (BRASIL, 

2001). 

A hipertensão arterial (HA) caracteriza-se por elevação sustentada dos níveis 

pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg, sendo uma condição clínica multifatorial. 

Frequentemente, associa-se a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, podendo agravar-se pela presença de outros fatores de 

risco – como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes 

mellitus (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016; WEBER; SCHIFFRIN; 

WHITE; MANN et al., 2014).  
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Mundialmente, a HA é uma das doenças crônicas mais prevalentes e acomete 

aproximadamente 31% da população, assim, gerando um impacto nas políticas de 

saúde pública (GIRÃO; FREITAS, 2016; GLYNN; MURPHY; SMITH; SCHROEDER et 

al., 2010; WHO, 2011). Estima-se ainda um crescimento global de 60% dos casos até 

2025, além de induzir cerca de 7,1 milhões de mortes anuais (WHO, 2011). 

Atualmente, debate-se que a alta prevalência de HA na sociedade mundial relaciona-

se com dois fenômenos contemporâneos: o aumento na perspectiva de vida 

populacional e a crescente prevalência de obesidade, observada nos países 

desenvolvidos ou nos países em desenvolvimento (WEBER; SCHIFFRIN; WHITE; 

MANN et al., 2014).  

No Brasil, 32,5% dos indivíduos adultos possuem HA e os números aumentam 

para cerca de 60% quando analisado entre os idosos, fato que contribui direta ou 

indiretamente para metade das mortes por doença cardiovascular no País 

(MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016; MALTA; GONÇALVES; 

MACHADO; FREITAS et al., 2018). Além disso, a prevalência de HA no Brasil varia 

de acordo com a população estudada e o método de avaliação (MALACHIAS; 

GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016).  

A exemplo da variação da hipertensão de acordo com a população do Brasil 

analisada encontra-se o estado do Pará, o qual apresenta taxa de prevalência de HA 

de 19,7%, de acordo com método medida por instrumento e/ou uso de medicamentos 

(MALTA; GONÇALVES; MACHADO; FREITAS et al., 2018). Quanto aos métodos de 

avaliação utilizados nos levantamentos epidemiológicos em geral, a HA autorreferida; 

HA medida por instrumento; e a HA medida por instrumento e/ou em uso de 

medicamento anti-hipertensivo são os métodos comumente empregados. 

Recentemente, outro fator de associação à HA foi debatido no Brasil: 

evidenciou-se que agricultores apresentam maior vulnerabilidade às morbidades 

crônicas devido a oferta reduzida de serviços de diagnóstico e tratamento em saúde 

nas áreas rurais, e a HA encontra-se como a morbidade crônica de maior prevalência 

nesta população (PETARLI; CATTAFESTA; SANT’ANNA; BEZERRA et al., 2019).  

Para o diagnóstico de HA, faz-se necessário a medição da pressão arterial (PA) 

no consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica adequada e equipamentos 

validados; história médica (pessoal e familiar); exame físico e investigação clínica 

associada ou não à análise laboratorial. Propõem-se avaliações gerais dirigidas a 
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todos e, em alguns casos, avaliações complementares para grupos específicos. A 

partir disso, confirma-se o diagnóstico, identifica-se possíveis causas secundárias e 

avaliação do risco, bem como lesões de órgão alvos (LOA) e doenças associadas são 

investigadas (GLYNN; MURPHY; SMITH; SCHROEDER et al., 2010; MALACHIAS; 

GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016).  

Após o diagnóstico, é essencial que o paciente inicie controle dos níveis da PA. 

Geralmente, o tratamento de HA é baseado em terapia medicamentosa, com 

orientações para mudanças nos hábitos de vida, principalmente incentivada pela 

prática de atividades físicas e modificações alimentares (WEBER; SCHIFFRIN; 

WHITE; MANN et al., 2014). Apesar disso, os pacientes hipertensos frequentemente 

falham em atingir as metas de tratamento, podendo desencadear uma condição 

denominada como hipertensão "não controlada", aumentando assim a probabilidade 

da ocorrência clínica de urgência ou emergência hipertensiva (GLYNN; MURPHY; 

SMITH; SCHROEDER et al., 2010). 

Neste aspecto, destacam-se a relevância das intervenções realizadas para 

garantir o controle e a prevenção das complicações da HA, as quais são 

caracterizadas por abordagens que buscam necessidades individuais, atentando-se 

para o perfil cultural e socioeconômico. Essas ações assistenciais possibilitam 

qualidade de vida aos pacientes, sendo os profissionais de saúde os facilitadores para 

adesão ao tratamento de escolha (WEBER; SCHIFFRIN; WHITE; MANN et al., 2014).  

Desse modo, o acompanhamento destes pacientes é considerado variável de 

proteção. Frente a isso, a Atenção Primária à Saúde (APS) desenvolve papel 

fundamental no acompanhamento das pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), dentre elas a HA (GLYNN; MURPHY; SMITH; SCHROEDER 

et al., 2010; RÊGO; RADOVANOVIC, 2018). 

Essa vigilância se configura, segundo o Ministério da Saúde, como “um 

conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e 

a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país, bem como 

identificar os seus determinantes e condicionantes econômicos, sociais e 

ambientais. Além disso, uma das ações da vigilância de DCNT é caracterizar a 

tendência temporal das DCNT. Essas ações são fundamentais para o planejamento, 

o monitoramento e a avaliação das ações de cuidado integral e das políticas públicas 

de prevenção e controle das DCNT no Brasil (BRASIL, 2011). 
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Evidencia-se a necessidade de estabelecimento do perfil 

epidemiológico/social para o acompanhamento eficaz de pacientes hipertensos por 

parte dos profissionais da APS, como demonstrado por Rêgo e Radovanovic (2018). 

Nesse estudo, os autores identificaram associação significativa entre a avaliação da 

relação profissional-paciente classificada como regular e pessoas com controle 

pressórico inadequado, ressaltando, desse modo, a importância das orientações 

prestadas pelos profissionais de saúde sobre HA e adesão às orientações para o 

controle pressórico por parte do paciente. 

1.1 Justificativa 

Diante da alta prevalência de pacientes portadores de HA juntamente com 

diversos atendimentos a urgências hipertensivas durante prática clínica médica na 

USF de Vila Maú, foi hipotetizado junto à equipe de saúde que tais quadros clínicos 

indicam ineficiência no acompanhamento contínuo dos pacientes hipertensos, sendo 

parte dessa situação-problema originada na deficiência de levantamento 

epidemiológico adequado para aplicação de ações preventivas/educativas. 

Consequentemente, questionou-se: o acompanhamento adequado de pacientes 

portadores de HA resultaria em melhor controle da PA, menor índice de urgências 

hipertensivas e melhor prognóstico? 

De fato, além do debate científico fomentado pelos trabalhos científicos, 

profissionais da saúde relatam frequentemente que em sua prática clínica é crescente 

a prevalência desta temática. A exemplo disso, pode-se citar a prática clínica no 

ambulatório da USF da localidade supracitada, onde ocorre atendimento de diversos 

pacientes portadores de hipertensão em diversos estágios. 

 Desse modo, a concepção deste plano idealizou a otimização do 

acompanhamento dos pacientes portadores de HA, a partir de levantamento 

epidemiológico adequado, garantia de diagnóstico e vinculação destes indivíduos à 

USF. Sendo assim, tornou-se relevante estudar o tema proposto e foi elaborado um 

plano de intervenção voltado para a abordagem do usuário, com foco no 

acompanhamento e educação em saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Elaborar plano de intervenção educativa/preventiva para otimizar a 

assistência/acompanhamento dos pacientes portadores de hipertensão arterial da 

Unidade de Saúde da Família de Vila Maú, no município de Marapanim/PA. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

Avaliar se o índice de adesão ao tratamento dos pacientes diagnosticados com 

hipertensão arterial é adequado;  

Analisar se a taxa de urgências hipertensivas reduz à medida que os pacientes 

portadores de hipertensão arterial são acompanhados regularmente. 
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3. METODOLOGIA 

3.1  Implicações Éticas  

Para este trabalho, foram analisados dados secundários do banco de dados, 

cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual do 

paciente, seguindo critérios éticos de acordo com art. 1º, parágrafo único, inciso V, VI 

da resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. 

 

3.2  Delineamento do Estudo 

Inicialmente, foi realizado diagnóstico situacional, a partir de levantamento dos 

problemas de saúde baseados nas necessidades da comunidade, organizados e 

avaliados de acordo com a magnitude, transcendência e vulnerabilidade. As 

informações foram obtidas por meio da estimativa rápida, método realizado a partir da 

coleta de dados do Sistema de Informação Atenção Básica (SIAB/E-SUS), 

participação da comunidade, reunião da equipe de saúde da família e ainda da 

observação ativa da área adscrita (DI VILLAROSA, 1993).  

Diante disso, elaborou-se Planejamento Estratégico Situacional (PES) com 

base nos princípios de (1992), objetivando promover ações de acompanhamento, 

educação e prevenção de saúde, especificamente à hipertensão arterial, visando 

reduzir a alta prevalência desta doença e de casos de urgências hipertensivas na 

população de abrangência da USF de Vila Maú, Marapanim/PA.  

 

3.2.1 Plano estratégico situacional (PES) 

O PES propôs a elaboração dos planos de ação baseado em diversos atores 

envolvidos no processo, os quais tendem a contribuir na construção do método, 

independente se possuem ou não experiências em planejamento, necessitando 

somente de suas experiências pessoais nos locais, estruturas ou órgãos em que o 

método/plano será aplicado (GENTILINI, 2014; MATUS, 1992; RODRIGUES; 

SANTOS; SILVA; CANÇADO, 2017).  

Baseando-se na realidade da comunidade de Vila Maú, Marapanim/PA, foi 

selecionado como problemática prioritária: limitações no acompanhamento aos 

usuários, principalmente em relação às doenças crônicas (como hipertensão) e 

ocupacionais, devido perfil socioeconômico de agricultura familiar. Após a 
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determinação dos critérios nos momentos explicativo e normativo, foi delimitado como 

“nós críticos (NC)”:  

NC1: Ineficiência da orientação/acompanhamento quanto à gravidade da 

doença; 

NC2: Ausência de capacitação profissional; 

NC3: Escassez de ações educativas em saúde para a população; 

NC4: Ausência de atendimento integrado. 

A partir disso, foram elaboradas “operações (OP)”, as quais constituem meios 

de intervenção ou conjuntos de ações que empregam vários tipos de recursos: 

organizativos, políticos, econômicos, cognitivos etc, que geram produtos e resultados 

(ARTMANN; AZEVEDO; SÁ, 1997). Na presente PES, as OP foram: 

OP1: Regulamentação das visitas domiciliares/acompanhamento dos 

pacientes hipertensos; 

OP2: Aplicação periódica de cursos de capacitação profissional sobre a 

temática.  

OP3: Implementação de ações educativas para a comunidade; 

OP4: Interação entre os integrantes da equipe e diferentes especialidades 

Para cada OP deve ter um responsável por sua execução, e nesta PES os 

responsáveis foram: Agentes comunitários de saúde (ACS); Secretária de saúde/ 

Coordenador de atenção básica; Secretaria de saúde/ Equipe da unidade de saúde e 

de apoio (NASF, por exemplo); Secretaria de saúde/ Equipe da unidade de saúde 

(médico, enfermeira, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) e de 

equipe auxiliar (NASF, por exemplo); respectivamente, seguindo ordem das OP. 

 No que tange os recursos necessários para realização das OP, elencou-se a 

necessidade de recursos humanos (equipe de saúde, representantes da comunidade 

etc); recursos econômicos para adesão de material de apoio e consumo (ex: projetor, 

notebook/computador, folders, papel A4, canetas); e recursos organizacionais (como 

disponibilidade de espaço e horário para a realização das ações/cursos). 

 A partir da aplicação deste PES, esperou-se, baseado nos vetores de descrição 

de resultados (VDR), acompanhamento de, no mínimo, 80% dos casos de pacientes 

hipertensos crônicos; Diminuição de 30% de casos de urgência hipertensiva; 

implementar acompanhamento de, no mínimo, 80% dos casos de urgência 

hipertensiva por equipe multidisciplinar de saúde. Sendo tais resultados 
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avaliados/acompanhados a partir de levantamento de dados dos prontuários e 

relatórios de ACSs. 

 

3.3 População de Estudo 

A área adscrita pela USF de vila Maú é composta por, em média, 3.000 

habitantes, as quais residem em uma região rural, onde, majoritariamente, exercem 

função laboral na agricultura. 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com o programa OpenEpi 

(versão 2.3.1.) para casos de frequência em uma população de amostras aleatórias 

(SULLIVAN; DEAN; SOE, 2009).  

Para o cálculo foi utilizado um tamanho populacional de 3.000 indivíduos, 

limites de confiança de 5%, efeito do desenho de 1 e uma frequência antecipada de 

HA de 19,7%  – baseada na prevalência de hipertensos no estado do Pará (HA medida 

por instrumento e/ou uso de medicamentos) (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI 

et al., 2016; MALTA; GONÇALVES; MACHADO; FREITAS et al., 2018). Dessa forma, 

estimou-se o tamanho da amostra de, no mínimo, 225 prontuários de pacientes 

hipertensos para avaliação. 

 

3.4 Variáveis do Estudo 

A principal variável investigada neste estudo foi a prevalência de hipertensão 

arterial entre os indivíduos atendidos pela USF de Vila Maú, do município de 

Marapanim/PA a partir de diagnósticos relatados em prontuários, acompanhamentos 

e dados dos relatórios de ACSs. Variáveis secundárias, como idade, sexo, etnia/cor 

da pele, nível de escolaridade, parâmetros clínicos (tabagismo, etilismo, índice de 

massa corpórea [IMC], circunferência abdominal [CA], dislipidemia e uso de 

medicamentos), e frequência de consultas médicas também foram tabuladas.  

Foram incluídos adultos de ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade, sem 

exceção quanto à escolaridade, etnia ou nível econômico. Como parâmetro de 

diagnóstico, enquadraram-se como hipertensos os indivíduos que apresentaram 

valores de pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica 

(PAD) ≥ 90 mmHg após duas aferições casuais em diferentes dias em consultório 

médico. Ou, quando apresentarem PA com valor médio  ≥ 135/85 mmHg (PAS/PAD) 
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em medição residencial da PA (MRPA) (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et 

al., 2016).  

Baseado na última divulgação da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016), utilizou-se para aferição da PA 

a técnica auscultatória. Segundo este protocolo, recomenda-se que, após seguidas 

as recomendações de preparo do paciente, deve-se mensurar a circunferência do 

braço no ponto médio entre acrômio e olecrano. Em seguida, seleciona-se o manguito 

do tamanho ideal para braço e o posiciona-se, sem deixar folgas, de 2-3 cm acima da 

fossa cubital.  Indica-se que é necessário centralizar o meio da parte compressiva do 

manguito tangente à área da artéria braquial. O nível da PAS foi estimado pela 

palpação do pulso radial. Após, deve-se palpar a artéria braquial na fossa cubital e 

posicionar a campânula/diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. 

Depois, infla-se rapidamente até ultrapassar 20-30 mmHg o nível estimado da PAS 

obtido pela palpação. Procede-se a deflação lentamente, a uma velocidade de 2 

mmHg por segundo. Assim, determina-se a PAS na fase I de Korotkoff, onde ausculta-

se do primeiro som, e, após o aumento moderado da velocidade de deflação, 

determinar-se a PAD no desaparecimento dos sons auscultar – cerca de 20-30 mmHg 

abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois de realizar a 

deflação rápida e completa. Nos casos de batimentos os quais persistiam até o nível 

zero, determina-se a PAD no abafamento dos sons, baseado nisso, anota-se valores 

da PAS/PAD/zero. Além disso, indica-se a realização de, no mínimo, duas medições 

com intervalo de, aproximadamente, um minuto.  

Medições adicionais foram realizadas se as duas primeiras se apresentassem 

muito diferentes. Caso necessário, foi considerada a média das medidas; a pressão 

foi aferida em ambos os braços na primeira consulta e o valor do braço onde foi obtida 

a maior pressão foi utilizado como referência. Para todas as aferições, o equipamento 

foi validado e periodicamente calibrado. Em casos suspeitos de “hipertensão do 

avental branco”, quando apresentam valores anormais da pressão arterial apenas no 

consultório, ou hipertensão mascarada os valores bases diagnóstico foram 

constatados por MAPA. 

Após estabelecido diagnóstico de HA, os valores de PA foram enquadrados de 

acordo com a classificação estabelecida pela VII Diretriz Brasileira de Hipertensão 
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Arterial, como descritos na Tabela 1 (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 

2016). Em caso de PAS e a PAD apresentarem-se em diferentes categorias, a maior 

foi utilizada para classificação da PA. 

 

Tabela 1 – Classificação da PA de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos 

de idade 

 

 

 

                       Fonte: MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al. (2016) 

 

Para estabelecimento de quadro de urgência hipertensiva (UH), definiu-se 

como situação clínica sintomática associada à elevação acentuada da PA (PAD ≥ 120 

mmHg), sem lesão de órgão alvo, de forma aguda e progressiva (MALACHIAS; 

GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016). Ressaltando-se que as emergências 

hipertensivas (EH), as quais também são situações clínicas sintomáticas em que há 

elevação acentuada da PA mas com presença de LOA aguda e progressiva, não 

foram incluídas nesta pesquisa. 

Baseada na realidade clínica de medicina de família e comunidade da USF de 

Vila Maú, estabeleceu-se como referência de controle ideal da PA e suas 

complicações, a partir do intervalo de 10 meses, o número padrão de, no mínimo, 3 

consultas médicas. Os critérios justificáveis para tal quantidade de consultas estão 

descritos na Quadro 1.  

 

 

 

 

 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Estágio I 140 – 159 90 – 99 

Estágio II 160 – 179 100 - 109 

Estágio III ≥ 180 ≥ 110 
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Quadro 1 – Critérios justificáveis da quantidade mínima de 3 consultas para acompanhamento médico 
ideal de PA dos pacientes hipertensos atendidos na Unidade de Saúde da Família de Vila 

Maú, município de Marapanim, Estado do Pará, Brasil, 2019. 

Consulta Conduta 

1ª 

consulta 

Diagnóstico 

Prescrição de tratamento (medicamentoso e/ou não medicamentoso) 

Solicitação de exames complementares para investigação de complicações da HA 

(ex.: fundoscopia, eletrocardiograma, ionometria, etc) 

2ª 

consulta 

Verificação de PA 

Avaliação da necessidade de ajuste de dose/ adequação de tratamento 

Investigação sobre adesão ao tratamento 

Análise de exame(s) complementar(es) solicitado(s) anteriormente 

3ª 

consulta 

Verificação de PA 

Avaliação da necessidade de ajuste de dose/ adequação de tratamento 

Investigação sobre adesão ao tratamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.5  Análise Estatística dos Dados 

Após coletados, os dados foram tabulados e analisados através do programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS para Windows, versão 18.0, SPSS 

Inc, Chicago, IL, EUA). Inicialmente, a caracterização da amostra foi realizada por 

estatística descritiva, sendo os resultados descritos por frequências absolutas e 

relativas.  

Posteriormente, a comparação dos dados entre as diferentes frequências do 

acompanhamento médico contínuo e as variáveis foi realizada utilizando-se o teste do 

qui-quadrado, admitindo nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS 

Durante o período de fevereiro a novembro de 2019, realizaram-se por mês, 

em média, uma (01) ação educativa acerca da temática de hipertensão arterial ou 

seus fatores de risco modificáveis e não-modificáveis, administradas à equipe e/ou à 

comunidade. As ações educativas eram executadas na USF de Vila Maú pelo período 

da manhã ou tarde, de acordo com planejamento prévio, duravam 20 a 30 minutos, e 

eram estruturadas em palestras ou roda de conversa (Figura 2). Dentre os temas 

ministrados, destacaram-se: diagnóstico e tratamento de HA; estilo de vida saudável; 

papel dos profissionais da ESF no acompanhamento de HA; e principais formas de 

monitoramento da PA.  

Figura 2 – Imagens representativas* das ações educativas sobre Hipertensão Arterial (A) realizadas 
para a equipe da USF (B) ou a comunidade (C) de Vila Maú, Marapanim/PA, 2019. 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.                                                                                                                                                    
*Fotos autorizadas. 

 

Paralelamente às ações educativas, realizou-se levantamento de dados para: 

estabelecimento do perfil epidemiológico; analisar relação de prevalência de casos de 

urgências hipertensivas e maior adesão dos pacientes hipertensos ao plano de 

tratamento proposto ao acompanhamento médico contínuo. Para isso, foram 

analisados 266 de prontuários de pacientes hipertensos atendidos na UBS de Vila 

Maú, Marapanim/PA. Vinte e nove prontuários foram excluídos devido apresentarem 

diversas informações ilegíveis e/ou incompletas. Dessa forma, 237 prontuários foram 

avaliados integralmente para este estudo. As categorias de nível de escolaridade, etilo 

de vida, risco baseado na circunferência abdominal (CA) e dislipidemias apresentaram 

tamanho amostral (n) reduzido devido ausência de informações nesta categoria. 
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O perfil sociodemográfico da amostra foi caracterizado pela maioria dos 

indivíduos da faixa etária de acima de 60 anos (51,01%) e não apresentou diferença 

significativa (p>0,05) da incidência de HA quanto ao gênero na amostra avaliada. Além 

disso, prevaleceram pacientes da cor de pele parda (70,46%) e com nível de 

escolaridade de ensino fundamental incompleto (30,17%). A Tabela 3 sumariza os 

dados encontrados referentes ao perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa.  
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Tabela 2 – Perfil sociodemográfico dos pacientes hipertensos (n=237) atendidos na Unidade de 

Saúde da Família de Vila Maú, município de Marapanim, Estado do Pará, Brasil, 2019. 

Variáveis n % 

Faixa etária, anos 237 100 
         18 – 29 3 1.27 
         30 – 39 38 16.03 
         40 – 59 75 31.65 
         60 ou mais 121 51.05 
Sexo 237 100 
         Masculino 123 51,47 

         Feminino 114 48,10 

Raça/Cor da pele 237 100 
         Branca 29 12,24 
         Parda 167 70,46 
         Negra 41 17,30 
Nível de Escolaridade a 179 100 
         Analfabetismo 19 10,61 
         Fundamental completo 32 17,88 
         Fundamental incompleto 54 30,17 
         Ensino médio completo 25 13,97 
         Ensino médio incompleto 41 22,91 
         Ensino superior completo 6 3,35 
         Ensino superior incompleto 2 1,12 

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 
                 a Tamanho amostral (n) reduzido devido ausência de informações nesta categoria. 

 

Em relação aos aspectos epidemiológicos dos pacientes com HA (Tabela 6), 

45 eram tabagistas (36,88%), 53 etilistas (43.44%), 36 praticavam atividades físicas 

(29,50%) – dentre os 122 prontuários que apresentavam essa informação. Destaca-

se que destes 36 que relataram a prática de atividade física 26 indivíduos (31,15%) 

eram pacientes com frequência de acompanhamento em consulta médica maior que 

3 vezes, critério o qual se apresentou estatisticamente significante (p<0,05). 

Clinicamente, a maioria dos níveis pressóricos registrados enquadravam-se em 

hipertensão em estágio I (73,42%). Adicionalmente, verificou-se que, neste estágio, a 

maior quantidade de consultas médicas para acompanhamento foi fator significante 

(p<0,05) para menor número de indivíduos nesta condição comparados aos que 

apresentaram menor número de consultas. Além disso, a maioria dos pacientes 

hipertensos atendidos na USF de Vila Maú enquadrava-se na categoria de sobrepeso 

(29,59%) e eram classificados como pacientes de alto risco (68,92%) de acordo com 

medida da circunferência abdominal. 
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Ao analisar o histórico clínico destes pacientes, verificou-se que 106 

prontuários relatavam exames complementares, dentre eles os relacionados com 

níveis de dislipidemias. Baseado nisso, 87,74% apresentaram alterações que 

indicaram presença de algum tipo de dislipidemia.  

Observou-se ainda que o acompanhamento médico contínuo (>3 consultas) 

dos pacientes hipertensos pode ter configurado uma maior adesão (59%,07) ao 

tratamento medicamentoso de controle da HA e índice de incidência de urgência 

hipertensiva, com diferença significativa frente aos cenários opostos (p<0,05). 
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 Tabela 3 – Perfil epidemiológico e clínico dos pacientes hipertensos (n=237) atendidos na Unidade de 
Saúde da Família de Vila Maú, município de Marapanim, Estado do Pará, Brasil, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
a Nível de significância: p≤0,05, teste qui-quadrado.                                                                                 
b Tamanho amostral (n) reduzido devido ausência de informação nestas categorias.                       
PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: Índice de massa corporal; CA: 
circunferência abdominal.   

Variáveis 

nº de consultas médicas para 

acompanhamento de HA 

 

Total 

  (n) 

Valor de 

pa 1-2  > 3 

n % n % 

Estilo de vida (ativos)b     122   

         Tabagismo 24 19,67 21 17,21 45 - 

         Etilismo  23 18,85 30 24,59 53 - 

         Atividade Física 10 8,20 26 21,31 36  a 

Níveis pressóricos 

(PAS / PAD em mm Hg) 

     

237 

 

        140 – 159 / 90 – 99  101 42,62 73 30,80  a 

        160 – 179 / 100 – 109 18 7,59 22 9,28  - 

        ≥ 180 / ≥ 110 10 4,22 13 5,49  - 

Total 129 54,43 108 45,57  - 

1. IMC 2.  3.  4.  5.  6. 237 7.  

        Abaixo do peso 13 5,49 15 6,33  - 

        Peso normal 21 8,86 17 7,17  - 

A.         Sobrepeso 36 15,19 34 14,35  - 

        Obesidade (grau I) 28 11,81 26 10,97  - 

        Obesidade severa (grau II) 14 5,91 12 5,06  - 

        Obesidade mórbida (grau III) 12 5,06 9 3,80  - 

Total 124 52,32 113 47,68  - 

8. Risco baseado na CA (cm)b  9.  10.  11.  12.  13. 148 14.  

        Baixo 2 1,35 0 0,00  - 

        Moderado 0 0,00 1 0,68  - 

        Alto 57 38,51 45 30,41  - 

        Muito alto 21 14,19 22 14,86  - 

Total 80 54,05 68 45,95  - 

15. Dislipidemias b 16.  17.  18.  19.  20. 106 21.  

        Presente 46 43,40 47 44,34  - 

        Ausente 3 2,83 10 9,43  - 

Total 49 46,23 57 53,77   

Adesão à terapia 

medicamentosa 

    237  

        Sim 92 38,82 140 59,07  a 

        Não 2 0,84 3 1,27  - 

Total 94 39,66 143 60,34  - 

Taxa de urgência hipertensiva     237  

       Sim 19 8,02 2 0,84  a 

       Não 83 35,02 133 56,12  - 

Total 83 35,02 133 56,12  - 
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5. DISCUSSÃO 

O presente plano de intervenção constava de ações como palestras educativas 

acerca da temática, e que foram realizadas pela equipe/comunidade; e levantamento 

de dados dos pacientes hipertensos para definição de perfil sociodemográfico e 

clínico-epidemiológico. Assim, evidenciou-se que, na amostra estudada, a maioria é 

de pacientes hipertensos com idade superior a 60 anos, do sexo masculino, pardos e 

nível de escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto. Além disso, 

destacou-se que o maior índice de consultas médicas foi fator significante na 

prevalência de prática de atividade física, maior adesão ao tratamento medicamentoso 

e menor incidência de urgência hipertensiva. 

Diversos são os estudos que buscam determinar a eficácia das intervenções 

na otimização do controle da pressão arterial em pacientes com hipertensão e 

aderência ao tratamento (ARTINIAN; WASHINGTON; TEMPLIN, 2001; GARCIA-

PENA; THOROGOOD; ARMSTRONG; REYES-FRAUSTO et al., 2001; HAMILTON; 

ROBERTS; JOHNSON; TROPP et al., 1970).  

Nesse sentido, bastante têm se debatido sobre tais estratégias como 

adjuvantes úteis das práticas para melhor controle da PA(GLYNN; MURPHY; SMITH; 

SCHROEDER et al., 2010).  O presente trabalho elaborou um plano de intervenção 

preventiva para acompanhamento dos pacientes portadores de hipertensão arterial 

adscritos pela USF de Vila Maú no município de Marapanim/PA. 

Ao analisar o perfil sociodemográfico encontrado nesta comunidade, os dados 

corroboram parcialmente com a literatura nacional, onde a HA é mais prevalente entre 

homens, acima de 60 anos e entre os níveis iniciais de escolaridade (SCHMIDT; 

DUNCAN; HOFFMANN; MOURA et al., 2009). Entretanto, os pacientes hipertensos 

da comunidade de Vila Maú diferem no perfil predominante quanto à cor da pele, uma 

vez que HA, nacionalmente, é mais prevalente em indivíduos negros (FERREIRA; 

MOURA; MALTA; SARNO, 2009). 

Segundo a VI Diretriz Nacional de Saúde, dados sociodemográficos como ser 

homem e possuir idade ≥ 55 anos (para homens) ou ≥ 65 anos (para mulheres) são 

considerados fatores de risco cardiovascular na avaliação do risco adicional no 

hipertenso (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016). A partir disso, 

destaca-se a necessidade de implementação de mais políticas públicas voltadas para 

esta comunidade com foco no controle dos fatores modificáveis (sedentarismo, 
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obesidade, etilismo, tabagismo, diabetes, estresse, etc), visto que, os fatores não-

modificáveis (sexo, idade e etnia) constatados são favoráveis para o agravo da HA.  

Estudos epidemiológicos demonstram não apenas a crescente prevalência da 

hipertensão com a idade, mas também a sua ocorrência associada a outros fatores 

de risco, como de estilo de vida e disfunções metabólicas. Assim, hábitos de vida 

como fumar, consumir bebidas alcoólicas e o sedentarismo estão entre as condições 

nocivas para o prognóstico dos pacientes hipertensos (MALACHIAS; GOMES; 

NOBRE; ALESSI et al., 2016; MALTA; GONÇALVES; MACHADO; FREITAS et al., 

2018; RÊGO; RADOVANOVIC, 2018). 

 Na comunidade analisada, 36,89 % eram tabagistas e 43.44% etilistas, 

alertando para a prevalência, relativamente, alta das condições desfavoráveis para o 

controle da PA.  Frente a isso, constatou-se que 29,51 % indivíduos eram praticantes 

de atividades físicas, destacando-se que desta percentagem, 21,31 % eram pacientes 

com frequência de acompanhamento em consulta médica maior que 3 vezes durante 

período avaliado, indicando que possivelmente a maior frequência de visitas para 

acompanhamento médica da HA seja favorável para maior frequência da práticas de 

exercícios físicos e, assim, maiores taxas de sucesso do tratamento proposto. 

O trabalho optou por analisar a variável taxa de urgências hipertensivas devido 

ser o desfecho passível de avaliação a curto prazo. Visto que a HA é condição 

sistêmica crônica a qual, se não controlada a longo prazo, resulta em maior incidência 

de lesões a órgãos alvos, como acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, 

infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica e retinopatia (MALACHIAS; 

GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016); assim, para correlacionar o sucesso do 

acompanhamento a partir da menor ocorrência destas variáveis, seria necessário 

maior tempo de estudo. 

Outro aspecto relevante observado foi que o acompanhamento médico 

contínuo (>3 consultas) dos pacientes hipertensos pode ter configurado uma maior 

adesão (59%,07) ao tratamento medicamentoso de controle da HA e menor incidência 

de urgência hipertensiva, com diferença significativa frente aos cenários opostos 

(p<0,05). 

Diante disso, evidencia-se a importância das orientações prestadas pelos 

profissionais de saúde sobre HA e adesão às orientações para o controle pressórico 
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por parte do paciente no melhor prognóstico da patologia. Desse modo, faz-se 

necessário a aplicação de mais estratégias para prevenção do desenvolvimento da 

HA, dentre elas políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades 

médicas e dos meios de comunicação. O propósito deve ser incentivar o diagnóstico 

precoce, o tratamento continuado, controle da PA e de fatores de risco associados, 

por meio da modificação do estilo de vida associado ou não ao uso regular de 

medicamentos (MALACHIAS; GOMES; NOBRE; ALESSI et al., 2016). 

O plano de intervenção foi aplicado parcialmente e enfrentou algumas 

limitações. A ausência de estrutura logística adequada para o acompanhamento e 

instrumento de coleta de dados ineficaz, como utilização de prontuários físicos, 

majoritariamente, preenchidos de forma incompleta e, consequentemente, tornando 

passível a subnotificação de vários casos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que as estratégias de educação em saúde do plano de intervenção para 

o controle da HA; as quais estimulam o tratamento contínuo, o controle da PA e fatores 

de risco associados, através da modificação do estilo de vida e/ou uso regular de 

medicamentos possibilitam melhor prognóstico dos pacientes, como a redução do 

índice de urgência hipertensiva. 

A partir destes resultados, foi possível estabelecer um perfil 

epidemiológico/social de pacientes hipertensos atendidos pela USF de Vila Maú, 

assim tornando possível um acompanhamento eficaz por parte dos profissionais da 

Atenção Primária em Saúde (APS). Desse modo, ao melhorar a qualidade nos 

atendimentos a estes pacientes, objetiva-se ainda a continuidade de conscientizá-

los da responsabilidade associada ao acompanhamento contínuo que uma patologia 

crônica, como a HA, exige. 

 Certamente, ainda é necessário o avanço das demais etapas deste plano para 

que se alcance a excelência no atendimento ao paciente hipertenso e atualização 

constante para os integrantes da equipe de saúde da referida unidade. Apesar disso, 

os resultados alcançados através deste trabalho agregaram benefícios, não somente 

aos usuários da UFS, como ainda aos profissionais da APS comprometidos no 

processo. Dessa forma, os resultados alcançados neste estudo poderão direcionar 

futuras políticas públicas em saúde, de modo que auxiliem significativamente nas 

ações para otimização da qualidade de vida dos pacientes hipertensos. 
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