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RESUMO 
 

O objetivo principal é implementar através de um plano de intervenção ações 
educativas/assistenciais para os hipertensos da ESF Jardim Independente 2, 
município de Altamira -PA. Trata-se de um estudo intervencionista, de cunho 
educativo, foram usadas informações de artigos pertencentes a bancos de dados 
como SCIELO,PUBMED,LILACS e Google Acadêmico, como critério de seleção 
soram incorporados artigos a parti de 2013, e excluído os de anos anteriores, com 
exceção aos de autores referencias no assunto, a população de estudo são 260 
pacientes diagnosticados com Hipertensão atrial sistêmicas inscritos na Estratégia 
Saúde da Família Jardim Independente 2, município de Altamira -PA. Espera-se com 
o trabalho elevar o nível de conhecimento sobre hipertensão arterial sistêmica, tanto 
por parte da equipe de saúde quanto por parte dos usuários, e com isso minimizar as 
problemáticas referentes a doença e suas complicações. Por fim, o trabalho além da 
melhoria na qualidade de vida da população assistida, melhorara a relação da equipe 
de saúde com a comunidade estudada, o que ajudará para o não abando dos planos 
terapêuticos implementados, e culminara com a ampliação e melhoria da assistência 
prestada. 
 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Educação em Saúde, Atenção 
Primária à Saúde. 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The main objective is to implement educational/care actions for hypertensive patients 
of the independent Garden 2 FHS, Altamira -PA, through an intervention plan. This is 
an interventionist study, of an educational nature, we used information from articles 
belonging to databases such as SCIELO, PUBMED, LILACS and Google Scholar, as 
selection criteria are incorporated articles from 2013, and excluded those of previous 
years, except for authors references in the subject, the study population are 260 
patients diagnosed with systemic atrial hypertension enrolled in the Family Health 
Strategy Independent Garden 2, municipality of Altamira -PA. The work is expected to 
raise the level of knowledge about systemic arterial hypertension, both on the part of 
the health team and by users, and thereby minimize the problems related to the 
disease and its complications. Finally, the work in addition to improving the quality of 
life of the assisted population, had improved the relationship of the health team with 
the community studied, which will help the non-abando of the therapeutic plans 
implemented, and culminate with the expansion and improvement of the care provided. 

 

Keywords: Systemic Arterial Hypertension, Health Education, Primary Health Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho foi realizado na cidade de Altamira no estado do Pará, com uma 

população estimada em cerca de 114.594 habitantes no ano de 2019. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a cidade com tantas outras do interior da 

Amazônia sofre com problemas de infraestrutura, com falta de saneamento básico, 

influenciando diretamente em doenças de veiculação hídrica. 

Além dessas, há um número grande de usuários com doenças crônicas como 

diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, e outras, outros problemas incluem o 

lado social, pois é uma região muito violenta, com baixo nível educacional da 

população, além de desemprego e inúmeros outros problemas de cunho 

socioeconômico. Os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica de 2016, 

informam que havia 2856 casos de hipertensão arterial, representando 4.403,29 

casos/100 mil habitantes no município de Altamira naquele ano. 

A Rede de Saúde de Altamira deveria funcionar a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) como porta de entrada, no entanto, por diversos motivos, os pacientes 

interrompem o luxo e sem passarem pela UBS acabam levando problemas de fácil 

resolução as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) desregulando o sistema e 

sobrecarregando-o. Isso, acaba gerando filas imensas nos serviços. Quanto aos 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), fazemos encaminhamentos para 

atendimentos com psicólogos e psiquiatras. 

A unidade básica de saúde na qual o trabalho será implementado é a Jardim 

Independente 2, com uma população aproximada de 3980 pessoas, pertencente ao 

município de Altamira-PA, que tem uma população estimada de aproximadamente de 

114.594 mil habitantes. Contamos com uma equipe de saúde composta por uma 

médica, uma enfermeira, 2 técnicas em enfermagem e 6 agentes comunitários de 

saúde, nossos atendimentos começam as 7 da manhã até as 17 horas, de segunda a 

sexta feira. A agenda da unidade tem uma organização que visa o atendimento amplo 

e irrestrito, além dos atendimentos previamente agendados atendemos a livre 

demanda. 
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A unidade é composta por duas salas para atendimento médico, uma sala para 

atendimento em enfermagem, uma sala de vacina, uma farmácia, uma copa, uma sala 

do almoxarifado, uma sala de recepção e uma sala de reuniões em grupo. Dos 

atendimentos feitos, temos uma porcentagem muito importante de pacientes 

diagnosticados com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

A HAS é diagnosticada como a pressão arterial sistólica (PAS) atinge valores 

iguais ou superiores a 140 mmHg, e/ ou cuja pressão arterial diastólica (PAD) seja 

igual ou maior que 90 mmHg, em duas ou mais ocasiões, na ausência de medicação 

anti-hipertensiva, segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Fatores 

como sexo, idade, raça, hereditariedade, tabagismo, obesidade, sedentarismo, 

dislipidemia, dieta e estresse estão diretamente ligados a HAS (MENDES et al, 2014).  

Dentre os vários problemas intrínsecos a hipertensão na atenção primária 

chama muita atenção a não adesão do paciente ao plano terapêutico implementado. 

Essa problemática é diretamente relacionada a poli farmácia, ao nível educacional o 

qual impedem o amplo conhecimento e entendimento da sua condição, ao nível 

econômico, que dificulta a aquisição de drogas de valores mais elevados, a relação 

médico-paciente deteriorada, as características assintomáticas da HAS, além de 

outros (REMONDI, et. al., 2014). 

Assim, um dos grandes problemas da HAS é a sua natureza assintomática, o 

que acaba dificultando o diagnóstico precoce devido à ausência de sintomas. O que 

por sua vez, retardada tanto o tratamento, quanto a adesão ao plano terapêutico 

(BRITO et al, 2016). Além disso, quando os pacientes são diagnosticados, na maioria, 

já são portadores de outras doenças o que corrobora para o uso de várias outras 

drogas, levando a efeitos colaterais e dificuldades de tratamento (GEWEHR et al., 

2018). 

Desta forma, podemos inferir que há um déficit no tratamento, o que implica 

no abandono do tratamento ou mesmo no tratamento de forma inadequada. Assim 

cabe a equipe de saúde orientar os usuários para que eles saibam de sua condição e 

da importância do tratamento correto, assim a equipe necessita ter habilidade e 

práticas educativas bem consolidadas para modificar o comportamento do paciente 

hipertenso para que o mesmo a doença seja controlada (PIERIN et al., 2011). 
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 A adesão ao tratamento em associação com um diagnóstico precoce é 

imprescindível para um prognóstico favorável da doença. Esses fatores previnem a 

evolução das doenças secundárias a HAS. Além disso, a promoção da saúde e o 

fortalecimento das políticas públicas para esse fim, melhoram os indicadores de saúde 

e contribuem para a qualidade de vida da população (MENDES et al., 2014).  

1.1 Justificativa 

O projeto foi realizado com a justificativa de modificar a realidade local e regional 

dos pacientes hipertensos. Isso, com a ótica de que o mau tratamento da condição é 

responsável direto e indiretamente por uma série de complicações aos pacientes 

portadores da doença. Usando os pontos a favores para ajudar na promoção da saúde 

voltada para esse grupo, e os pontos negativos como norte no que modificar para 

melhorá-los. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença multifatorial de causa 

desconhecida que afeta o mundo todo, é uma patologia crônica e requer tratamento 

continuo, no entanto, uma boa parte da problemática está a sua baixa adesão ao 

tratamento, isso por que a HAS é uma doença silenciosa, ou seja, não ha pródromos 

iniciais, o que leva a riscos elevados a progressão da doença e lesões em órgãos 

alvos.  

A partir do modulo gestão do trabalho em equipe elencou-se vários problemas que 

a equipe e a comunidade identificaram, dentro do sistema de saúde, na qual, foi 

selecionado o problema voltado para a hipertensão. A partir desse problema foi 

identificado as consequências, sendo: Educação deficitária da população, tanto da 

doença quanto do geral; demanda alta de pacientes para o baixo número de 

profissionais; evolução obscura dos doentes, aumentando os gastos sociais e 

econômicos tanto do estado quanto da família. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma patologia que assola o mundo inteiro, 

diante de sua importância e das repercussões que a mesma traz tanto para a aera 

adstrita como para a saúde nacional, optou-se por trabalhar essa temática, visando 

modificar os indicadores de morbimortalidade, assim como proporcionar melhor 

assistência a esse grupo. 
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Diante do exposto e do elevado número de usuários com essa patologia, o 

trabalho foi extremamente útil e necessário no enfrentamento dessa doença, isso para 

que consigamos modificar os indicadores de saúde relacionados a HAS e assim 

melhorar a qualidade da assistência prestada e da vida dos assistidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivos Gerais 

➢ Implementar através de um plano de intervenção ações 

educativas/assistenciais para os hipertensos da ESF Jardim Independente 2, 

município de Altamira -PA. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

➢ Promover a educação em saúde voltada para o autocuidado para os usuários 

hipertensos. 

➢ Intensificar a busca ativa para os pacientes hipertensos em abandono de 

tratamento ou em situação de risco. 

➢ Capacitar a equipe para que se possa fazer um bom acolhimento dos pacientes 

com HAS 

➢ Propor ações de educação sobre os temas, promovendo palestras e tirado 

duvidas;  

➢ Implementar palestras usando metodologias ativas para a equipe de saúde, 

fomentando um acolhimento mais efetivo.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Implicações Éticas 

O presente trabalho não utilizou dados específicos de seres humanos, pois 

trata-se de um trabalho intervencionista, no entanto, cumpre-se a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) com suas diretrizes e critérios. Mesmo não 

envolvendo diretamente dados da população estudada preza-se por manter a ética, 

por ser um projeto de intervenção não há a necessidade de aprovação em comitê de 

ética, reiteramos o compromisso em não divulgar dados sigilosos sobre pacientes ou 

afins. 

3.2 Delineamento do Estudo 

O tipo do trabalho é intervencionista onde foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional – PES, para o desenvolvimento das ações e acompanhamento 

das etapas realizadas na comunidade em questão. 

A seleção do tema sobre a hipertensão arterial se deu mediante reuniões com 

a equipe de saúde, a partir das quais observou-se vulnerabilidades nas propostas 

terapêuticas implementadas, tais como abandono do tratamento, seguimento 

inadequado dos planos terapêuticos, baixa informação da equipe sobre a temática, 

acolhimento fragilizado, autocuidado pouco fomentado, dentre outros.  

Para delineamento do trabalho foram selecionados os seguintes nós 

críticos:NO1: Educação deficitária da população, tanto da doença quanto do geral; NO 

2: Demanda alta de pacientes para o baixo número de profissionais; NO3: Evolução 

obscura dos doentes, aumentando os gastos sociais e econômicos tanto do estado 

quanto da família. 

Cada nó crítico viabilizou operações especificas afim de minimizar os 

problemas, foram elaboradas as seguintes operações: Operação 1: Educando para a 

vida: Foram promovidas ações de educação sobre os temas, através de palestras e 

tirado duvidas; principalmente sobre quais alimentos ingerir, que tipo de exercício 

fazer, quais os sintomas de alerta pra procurar atendimento em casos de descontrole 

da doença. O mesmo tipo de informação foi repassado a equipe afim de que os 

profissionais possam reconhecer e orientar os problemas relacionados a patologia. 
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As ações iniciaram com a capacitação da equipe, utilizando-se de metodologias 

ativas para melhor explanar a temática, foi elaborado e ministrado duas aulas 

especificas para a equipe, através de slides e conversa aberta, tirando dúvidas e 

atualizando os profissionais, o mesmo foi feito com os pacientes, com informações 

menos técnicas, sendo ministrada durantes os grupões, em momentos diferentes: 

sobre alimentação, exercícios físico e sobre o tratamento. Além disso, foi enfatizado 

a equipe a importância de um acolhimento mais efetivo. 

Operação 2: Selecionar pra melhorar: Organizar as consultas priorizando o 

atendimento para os usuários descompensados ou com tratamento inadequado; foi 

organizado após a triagem dos pacientes com consulta marcada, sendo aferido 

pressão e coletado informações sobre sintomas, e após isso foi organizado as 

prioridades, dando preferência aos casos de maior gravidade, 

Operação 3: Prevenir pra não remediar: Intensificar a assistência solicitando 

exames para rastreamento de lesões em órgão específicos, assim como 

referenciando para especialistas. Apesar de ser protocolo na unidade, foi intensificado 

o rastreio nos casos de suspeita, e seguindo a requisição para acompanhamento para 

os pacientes em controle da doença.   

Os recursos utilizados se dispõem nas seguintes modalidades: Organizacional: 

Agendar consultas por nível de necessidade dos usuários; Cognitivo: Promover a 

educação permanente para a equipe para que a assistência seja melhor prestada; 

Econômico: Buscar parcerias privadas para a implantação das ações; Político: Buscar 

parcerias com as lideranças políticas do município.  

Além disso contamos como aliados para o trabalho com a comunidade de modo 

geral, Secretaria de saúde, Líderes comunitários e Empresários. No entanto há 

oponentes conhecidos tais como o baixo nível de recursos, escassez de material e 

grande número de doentes para serem assistido em detrimento de uma equipe 

reduzida. 

O trabalho seguiu os seguintes passos: Identificação dos usuários; através dos 

dados da unidade foi feito triagem dos usuários de maior para menor risco; como idade 

avançada, comorbidades, descontrole da patologia entre outras informações. A partir 

de então partiu para elaborar o material educativo para promover ações de educação 
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em saúde. Ao mesmo passo que após a triagem foram marcadas as consultas por 

prioridade. Nas quais foram ajustar os tratamentos de modo individual; assim como, 

nas palestras foi ratificado o autocuidado e conhecimento da doença. 

Para a fundamentação teórica utilizou-se informações de artigos pertencentes 

a bancos de dados como SCIELO,PUBMED,LILACS e Google Acadêmico, como 

critério de seleção soram incorporados artigos a parti de 2016 e excluído os de anos 

anteriores, com exceção aos de autores referencias no assunto, além disso para a 

escrita e formatação utilizou-se as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 

3.3 População de Estudo 

O estudo foi realizado com todos os usuários hipertensos cadastrados na 

Estratégia Saúde da Família Jardim Independente 2, no município de Altamira -PA. 

Na área adstrita tem 2800 usuários cadastrados, desses 76 são diagnosticados com 

HAS, sendo 46 homens e 30 mulheres. 

3.4 Variáveis do Estudo 

As variáveis analisadas foram: idade, sexo, ocupação, etnia e comorbidades, 

os dados foram analisados a partir do acervo da unidade de saúde. Houve formação 

de grupo, roda de conversas e observação direta dos participantes. 

 

 

3.5 Análise Estatística dos Dados 

Foi traçado análise estatística usando o Excel para a consolidação dos dados 

e construindo gráficos e tabelas para melhor compreender os dados coletados. Além 

do registro das observações direta feita no grupo para complementar os dados 

quantitativos. 
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4. RESULTADOS 

Como resultados tivemos a implementação do plano de intervenção com ações 

educativas/assistenciais para os hipertensos da ESF Jardim Independente 2, 

município de Altamira -PA. Assim através da educação em saúde voltada para o 

autocuidado para os usuários hipertensos, notamos que eles passaram a seguir 

melhor os planos terapêuticos sugeridos, que tomaram como base os dados extraídos 

na unidade. 

Na área adistrita temos um total de 260 pacientes diagnosticados com 

Hipertensão Arterial sistêmica, desses 139 são do sexo feminino e 121 são do sexo 

masculino, com uma média geral de idade de 53 anos como mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1: Perfil dos pacientes com HAS na área adstrita na ESF Jardim 

Independente 2, no município de Altamira –PA/ 2019 

 

Fonte: prontuário do paciente 

Ademais, identificamos que há muitas condições de saúde associadas a HAS, 

dentre elas as que chamaram atenção. As mais importantes são o tabagismo com 

50%, seguido do diabetes com 39% e do etilismo com 26%, como mostra o gráfico 2. 

Além de outras condições menos prevalentes. 
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Gráfico 2: Situações gerais de saúde na ESF Jardim Independente 2, município 

de Altamira –PA /2019. 

 

Fonte: prontuário do paciente 

Além disso, através das ações, ao intensificar a busca ativa para os pacientes 

hipertensos em abandono de tratamento ou em situação de risco, conseguimos trazer 

de volta pacientes que se encontravam em abandono do tratamento. Além disso, ao 

fazer a capacitação da equipe de saúde, percebeu-se uma melhoria no acolhimento 

dos pacientes com HAS, resultando em maior satisfação dos usuários. 

Assim, ao promovermos as ações de educação sobre os temas, com as 

palestras e tirado dúvidas, sentimos que os pacientes começaram a participar de 

forma mais ativa das ações. Além disso, no que se refere aos pacientes já 

diagnosticados que compõe o grupo de risco como os obesos, fumantes, diabéticos 

etc. Notamos também, uma maior preocupação como autocuidado. 

Diante disso, espera-se que as ações educativas que foram implementadas 

venham contribuir de forma continua com a manutenção do tratamento, diminuindo o 

risco a doenças secundárias a hipertensão. Para isso, contamos com ações coletivas 

e individuais que, através das orientações sobre os riscos do não controle da doença 
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e sobre o autocuidado, possam fazer e mudança de estilo de vida de forma 

permanente. 

A soma de todas as ações realizadas atenderam os objetivos propostos na 

consolidação voltado para o autoconhecimento dos doentes sobre seus processos 

patológicos, o que é sentido com a adesão a terapêutica implementada, uma vez que 

o paciente seguiu todas as orientações, individuais de cada caso, ele consegue 

melhorar seu perfil pressórico, isso implica de forma positiva na progressão da doença 

e diminuição o risco de desenvolver doenças secundárias a sua condição, atingindo 

nosso propósito. 

Além disso, a capacitação da equipe de saúde melhorou o nível de 

conhecimento dos profissionais e uma abordagem mais eficaz e qualificada no manejo 

dos usuários assistidos. A melhoria do acolhimento da unidade, também melhorou na 

relação entre a equipe e os usuários, facilitando as ações e o seguimento do plano 

terapêutico.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Podemos identificar que as fragilidades dos projetos giram em torno de manter 

os pacientes hipertensos sobre tratamento contínuo e ininterrupto, pois muitos 

pacientes após controlar a doença ou quando não sentem sintomas relacionados 

costumam abandonar o tratamento. Muitas vezes isso acontece pela poli farmácia, ou 

pela falta de incentivo para permanecerem em tratamento. 

Como fortalezas temos a participação ativa da comunidade, líderes locais e da 

equipe de saúde de forma ativa. Levando informações e incentivando os pacientes a 

fazerem as visitas regulares as unidades de saúde e fazendo os exames de rastreios 

necessários a um bom segmento clínico da sua condição. 

Já as limitações, temos o fato de muitas drogas de primeira linha ainda não 

serem oferecidas na unidade básica de saúde, ou a dificuldade em fazer os exames, 

dentre outras. Quanto as implicações da intervenção para o Programa Mais Médicos, 

matamos que há um fortalecimento do programa, assim como uma maior aproximação 

dele a comunidade, sendo entendido pela mesma e cumprindo seu papel proposto. 

Foi possível identificar que as ações de educação desenvolveram o 

autocuidado dos pacientes, que aliado a exames de rastreamento ajudam a evitar que 

as complicações advindas da hipertensão arterial sistêmica se desenvolvam. Dessa 

forma, muito pode ser feito para melhorar esse manejo, como por exemplo a promoção 

de educação em saúde, pois quando a população obtém as informações necessárias 

da sua doença, mais fácil será a adesão do paciente ao tratamento e a credibilidade 

e confiança do usuário para o profissional de saúde será bem maior. 

A grande problemática da HAS está no estilo de vida de cada pessoa e na 

ausência de tratamento ou tratamento inadequado. Por isso as ações educativas são 

importantes, pois melhoram o acolhimento e o autocuidado que os pacientes tem 

consigo mesmos. É de extrema importância que a UBS participe da vida de seus 

identifique esses usuários com hipertensão, denotando a importância da busca ativa 

por parte dos profissionais da unidade básica de saúde. 

A relevância da intervenção para o município e a comunidade é notada nos 

diversos níveis de assistência, pois uma população bem informada consegue usufruir 

de forma ergonômica o sistema de saúde. Além disso, há um melhor aproveitamento 
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da estrutura, com melhora dos serviços e ampliação da qualidade deles, melhorando 

a satisfação dos usuários, e diminuindo os gastos públicos no setor. 
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6. CONCLUSÃO 

O trabalho conseguiu Implementar através de um plano de intervenção ações 

educativas/assistenciais para os hipertensos da ESF Jardim Independente 2, 

município de Altamira -PA. Fazendo do objetivo principal o ponto de partida para a 

implementação e consequentemente conseguindo alcançá-lo. 

Dessa forma, observa-se a importância das ações na melhoria da qualidade 

dos serviços. Além disso, houve um fortalecimento dos laços entre a equipe de saúde 

e a população, resultando em maior confiança dos usuários na equipe, o que melhora 

aceitação do que é sugerido pela equipe. 

Assim, as doenças crônicas não transmissíveis como a HAS, entre outras, 

que são responsáveis por muitas consultas e procedimentos nos diversos níveis da 

atenção. Assim como dos gastos estatais com esses pacientes ganham pontos de 

apoio que minimizam as problemáticas e ajudam na melhoria dos indicadores de 

saúde. 

Além do mais, o presente trabalho busca diminuir esses números com o 

incentivo a esses pacientes, indo desde o conhecimento do seu processo patológico 

até a mudança de estio de vida, buscando fazer com que esse paciente entenda as 

melhores formas de lhe dar com a doença, feito isso ele terá autonomia de escolha, 

porem de forma consciente. 

As ações de promoção de saúde voltadas para os pacientes com HAS são 

importantíssimas pois nos aproxima desse público e cria um vínculo de parceria, nos 

possibilitando ajudar de forma mais ativa nossos pacientes, e como promotores da 

saúde é nosso dever zelar pelo bem-estar e pela qualidade de vida de nossos 

pacientes. 
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