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“A HAS é um importante problema de saúde 
pública, visto que a morbimortalidade e os custos 
com o seu tratamento são elevados. Por ser 
muitas vezes assintomática, há dificuldades para 
que os indivíduos procurem os serviços de saúde 
para o diagnóstico e adesão ao tratamento.“ 

                                          (Luis Carlos Zattar) 



RESUMO 

 

Tendo por objetivo principal a melhora dos níveis de controle da hipertensão arterial 

nos pacientes assistidos no ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa em Bela Vista/MS, este 

trabalho consiste em um projeto de intervenção, através de ações simples e 

eficazes, modificando os nós críticos presentes. Conseguimos tal efeito com ações 

como mobilizar a população alvo para prática de atividade física regular e 

conscientização do hipertenso de sua real situação, que foram aplicados através de 

prática conjunta de exercícios, reuniões esclarecedoras mensais, aumento do 

número de consultas para hipertensos. Os resultados colhidos mostraram que, 

apesar do pouco tempo de aplicação, conseguiu-se colher frutos positivos, inclusive 

com redução do risco cardiovascular de alguns pacientes. 
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ABSTRACT 

 

With the main objective the improvement of blood pressure control levels in patients 

from the Dr. Ely FHS Araújo Barbosa in Bela Vista/MS, this work consists of an 

intervention project through simple and effective actions by modifying the nodes 

present critics . We got such an effect with actions to mobilize the target population 

for regular physical activity and awareness of hypertensive his real situation , which 

were implemented through joint exercise, enlightening monthly meetings , increasing 

the number of consultations for hypertension. The collected results showed that , 

despite the short application time, we were able to reap positive results , including 

reducing cardiovascular risk in some patients . 

 
Keywords: Hypertension ; control; intervention project. 
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1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

1.1 Introdução 

 

As intensas transformações políticas, econômicas e sociais por que vem 

passando o Brasil nas últimas décadas têm gerado complexos processos de 

transição demográfica, epidemiológica e nutricional1. As principais consequências 

dessas “transições” são o aumento na longevidade da população com um importante 

incremento na expectativa de vida, modificações nos hábitos alimentares e nos 

estilos de vida e a passagem de um perfil de elevada mortalidade em crianças, com 

predomínio das doenças infecciosas e parasitárias, para um perfil de elevada 

mortalidade em idades mais avançadas2. 

A diversificação das ações dos profissionais de saúde, em destaque os 

médicos e enfermeiros a esta parcela populacional, vem sendo foco de diversos 

estudos, na tentativa de viabilizar vida com qualidade para os mesmos, reduzindo os 

efeitos e consequências dos diversos distúrbios que acometem a velhice3. 

O aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no perfil de 

morbimortalidade da população é marcante, constituindo-se em problemas de saúde 

pública, pois são responsáveis por 59% das mortes conhecidas em nível mundial. 

Dentre esse grupo de doenças, estão as cardiovasculares (DCV), o diabetes mellitus 

e algumas neoplasias4.A hipertensão arterial sistêmica (HAS) encontra-se entre as 

DCNT mais prevalentes entre as pessoas, sendo, na maioria dos casos, 

assintomática5. 

A HAS atinge cerca de 30% da população adulta no mundo, nos países 

desenvolvidos e nos em desenvolvimento6.No continente americano, a síndrome 

afeta cerca de 140 milhões de pessoas, metade das quais desconhece ser portadora 

da doença por não apresentar sintomas e não sentir a necessidade de procurar o 

serviço de saúde. Daquelas que se descobrem hipertensas, 30% não realizam o 

tratamento adequado por falta de motivação ou de acesso aos serviços de saúde7. 

Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 estudos encontraram 

prevalências entre 22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 

69 anos e 75% acima de 70 anos8-9.Observando o comportamento da HAS em 

idosos no Brasil em período de cinco anos (2006-2010), demonstrou-se que sua 

8 



prevalência não seguiu uma tendência linear, mantendo-se elevada em todos os 

anos analisados, com predomínio em idosos do sexo feminino e em idosos com 

baixa escolaridade10. 

HAS é a enfermidade vascular mais frequente no mundo, sendo o fator de 

maior risco para doenças cerebrovasculares, com causa predominante de morte no 

Brasil. 11 Dessa forma, a HA é uma doença silenciosa, de alta prevalência, cujo 

diagnóstico e controle são imprescindíveis no manejo de graves moléstias, como 

insuficiência cardíaca congestiva, doenças cerebrovasculares, infarto agudo do 

miocárdio, nefropatia hipertensiva, insuficiência vascular periférica e retinopatia 

hipertensiva12. 

Dentre os fatores ambientais que concorrem para o aumento dos níveis da 

pressão arterial, destacam-se as mudanças associadas ao estilo de vida, em que se 

incluem hábitos alimentares inadequados associados à inatividade física, uso 

abusivo do álcool e tabagismo. Estudos indicam que esses hábitos comportamentais 

estão correlacionados com a obesidade, um dos principais preditores da hipertensão 

arterial13. 

Face ao controle pouco satisfatório da hipertensão arterial, questiona-se quais 

seriam as justificativas para tal situação. Uma provável explicação estaria ligada ao 

fato da redução insuficiente dos níveis da pressão arterial pela proposta de 

tratamentos pouco eficazes. Outra possibilidade para o controle ineficiente dos 

níveis pressóricos relaciona-se com a pouca ou a falta de adesão ao tratamento. 

Adesão ao tratamento pode ser considerada como “o grau de cumprimento das 

medidas terapêuticas indicadas, sejam elas medicamentosas ou não, com o objetivo 

de manter a pressão arterial em níveis normais”14. 

Diversos fatores influenciam nesse processo, tais como os relacionados ao 

hipertenso, como características biossociais; à doença na sua cronicidade, ausência 

de sintomas e consequências tardias; ao tratamento como os efeitos indesejáveis 

das drogas e esquemas complexos; a aspectos institucionais, como acesso ao 

serviço de saúde e ao relacionamento da pessoa hipertensa com a equipe de 

saúde15. 

Para que se possa atingir e manter os níveis tensionais controlados, o 

hipertenso frequentemente requer estímulo constante para as mudanças de estilos 

de vida e ajustes ao tratamento. Face ao panorama traçado, ressalta-se a 

importância do direcionamento de programas e políticas de saúde para a atenção no 
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contexto da hipertensão arterial. A criação de uma rede de informação que sustente 

a caracterização da população-alvo e viabilize o seguimento do hipertenso constitui 

etapa importante da assistência16. 

Assim, torna-se imprescindível que o cuidado produzido pelos profissionais 

desaúde seja embasado por escuta, acolhimento, ética, diálogo, autonomia, 

respeito, liberdade, cidadania e criatividade, de modo a impulsionar mudanças em 

suas práticas17. 

A existência de profissionais que buscam assegurar a criação de vínculos 

efetivos entre equipe de saúde e usuários, bem como o estabelecimento de relações 

de troca e confiança contribuirá significativamente para a corresponsabilização dos 

usuários e família no cuidado com a saúde18. Assim, a primeira ação a ser 

desenvolvida com o usuário inclui a escuta sensível de suas necessidades de 

saúde, aliada ao acolhimento, visando concretizar atenção integral aos usuários em 

seu contexto familiar e comunitário19. 

A relevância da hipertensão arterial sistêmica (HAS) como importante fator de 

risco cardiovascular, sua alta prevalência mundial e o aumento da probabilidade de 

desfechos circulatórios fatais ou não-fatais quando a ela estão associados outros 

fatores de risco tornam muito importante o conhecimento de sua ocorrência nacional 

e regional, assim como a correlação com outros possíveis fatores potencialmente 

desencadeantes de eventos cardiocirculatórios. 

Frente ao panorama descrito, que aponta as dificuldades que existem no 

manejo do indivíduo com hipertensão arterial, a presente intervenção tem como 

finalidade aumentar a prevalência do controle da hipertensão arterial no ESF Dr. Ely 

de Araújo Barbosa em Bela Vista/MS, mediante a aplicação do novo plano de 

cuidados, identificando e modificando os nós críticos através de ações efetivas em 

saúde. 

Sendo assim, a HAS, atualmente, requer intenso estudo e compreensão da 

situação populacional, para que se possa construir planos de ação efetivos para 

melhora do controle desta patologia tão prevalente na Estratégia de Saúde da 

Família Dr. Ely de Araújo Barbosa em Bela Vista/MS, prevenindo complicações 

futuras.  
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1.2 Objetivos Geral 

 

- Melhorar os níveis de controle da hipertensão arterial nos pacientes assistidos no 

ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa em Bela Vista/MS. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

- Estimular mudanças no estilo de vida dos hipertensos do ESF Dr. Ely de Araújo 

Barbosa. 

- Intervir sobre os dados colhidos na área assistida pelo ESF Dr. Ely de Araújo 

Barbosa, melhorando estes números.  

- Aumentar o número de atendimentos aos hipertensos do ESF Dr. Ely de Araújo 

Barbosa. 
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2 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

Após alguns meses de trabalho no ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa do 

Município de Bela Vista – MS pude observar que há uma grande falta de adesão e 

cumprimento do tratamento das doenças crônicas, principalmente da Hipertensão 

Arterial, que é a mais prevalente. Muitos pacientes hipertensos leves há vários 

meses e até anosiniciamo tratamento anti-hipertensivo e, após alcançar o controle 

da PA, deixam de tomar a medicação por crerem já estar curados. Acabam por 

voltar à unidade com sintomas mais avançados. 

O projeto de intervenção está sendo realizado com hipertensos cadastrados 

na UBS Dr. Ely de Araújo Barbosa de Bela Vista – MS, onde encontram-se 471 

hipertensos dos 2044 hipertensos do Município de Bela Vista – MS. Trata-se de um 

estudo observacional, retrospectivo e prospectivo, com variáveis quali-quantitativas, 

realizado durante o período de abril a setembro de 2014. 

A coleta de dados acontecerá mediante análise de prontuários médicos, 

consultas médicas e ações comunitárias, desenvolvidas por todos os integrantes da 

equipe de saúde da família da unidade em questão.  

Os critérios de inclusão são todos os pacientes hipertensos, controlados ou 

não, do ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa, em Bela Vista-MS. Já os critérios de 

exclusão são os pacientes da unidade que não sejam acometidos pela HAS. 

O instrumento de coleta contempla informações referentes à caracterização 

sociodemográfica, dados pessoais, dados pregressos e dados das consultasfeitas 

anteriormente (queixa principal, história da moléstia atual, comportamento sexual, 

métodos contraceptivos). 

Desde abril de 2014 o plano de intervençãotem sido progressivamente 

executado, sendo que o mesmo consiste em: 

1. Mobilizar a comunidade para a prática de exercícios em praças 

públicas, objetivando reduzir o sedentarismo; 

2. Reuniões com hipertensos, nas quais será discutido o que é a doença, 

quais são as complicações e como preveni-las, em modo aula, 

ministrada por mim, com linguagem simples, de forma concisa. Eles 

poderão tirar dúvidas, fazer perguntas e destruir mitos, no intuito de 

demonstrar a importância do tratamento adequado; 
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3. Construção de uma horta comunitária, focando na alimentação 

saudável, sem agrotóxicos; 

4. Orientar uma alimentação equilibrada, sem estresse e preocupações 

obsoletas; 

5. Aumentar o número de consultas programadas para hipertensos, 

obtendo assim maior controle sobre a situação de cada paciente; 

6. Fazer rastreio corretamente, objetivando diagnosticar todos os 

hipertensos da unidade.  

Acredita-se que com tais medidas, que apesar de simples, são bastante 

efetivas, conseguiremos aumentar o número diagnóstico e otimizar o controle da 

patologia nos já diagnosticados, com o combate aos fatores de risco.  

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES     2014.1         2014.2     

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Prática de 

exercícios   

 

  X X  X   X X  X   X  X  X 

Reuniões com 

hipertensos   

 

    X  X           X  X 

Horta 

Comunitária     

 

  X                

Orientar 

alimentação 

equilibrada         X  X          X  X 

Aumento do 

número de 

consultas       X   X  X  X 

 

     X  X 

Rastreio correto        X  X  X  X 

 

     X  X 
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3 IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

O projeto de intervenção foi desenvolvido na unidade de Estratégia de Saúde 

da Família Dr. Ely de Araújo Barbosa de Bela Vista/MS desde o mês de abril do ano 

corrente, por mim, médica da unidade, pelos Agentes Comunitários de Saúde, e por 

todos os membros da equipe.  

A aplicação do projeto proposto teve início com a mobilização da comunidade 

para a prática de exercício físico regular. Ao lado da prefeitura de Bela Vista existe 

uma praça onde implantaram uma academia ao ar livre, bem arborizada e arejada. 

Utilizamos este espaço e convocamos os hipertensos, através dos ACS, a estarem 

presentes neste local, toda segunda-feira e quarta-feira, às 16 horas. Com o auxílio 

da fisioterapeuta e da enfermeira, conseguimos reunir em média, 53 hipertensos, 

sendo desses, 32 bastante assíduos. Neste local, entre as 16 e 17 horas, 

desenvolvemos exercícios aeróbicos e de alongamento, e demonstramos para 

esses hipertensos a importância da atividade física regular, em especial para eles. 

Inicialmente o projeto abrangia somente hipertensos, mas em quase 6 meses de 

aplicação, acolhemos também pacientes não hipertensos. O objetivo maior dessa 

etapa é conscientizar os pacientes de que esta prática é necessária, e que precisam 

estender tal atividade além das já executadas dentro da unidade. Esclareço que me 

ausentei do serviço por licença maternidade no dia 20 de julho, mas esta atividade 

continua sendo executada pela enfermeira e pela fisioterapeuta.  

Outro ponto do nosso projeto é conscientizar a população alvo sobre o que é 

a doença, dos riscos corridos por eles, das complicações da patologia, como 

preveni-la, como se tratar corretamente, dentre vários outros pontos. Foi feita uma 

aula básica, usando linguagem simples, demonstrando pontos básicos dos temas 

acima propostos. Foram feitas reuniões mensais com os hipertensos, separados por 

bairros, já que a área atendida pelo ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa contém 4 

bairros, Centro II e III, Nova Bela Vista e Planalto. Foi feita uma reunião em Maio/14, 

em que foi convocada a população alvo do Centro II, que corresponde a 134 

hipertensos, estando presentes 51. Em Junho/14 foi a vez do Centro III, com 112 

hipertensos, estando presentes 48. Os bairros Nova Bela Vista e Planalto não foram 

contemplados, pois entrei de licença maternidade. Volto ao trabalho no dia 20 de 

novembro, quando retomarei a execução do projeto.   
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O próximo ponto seria induzir a alimentação equilibrada, a melhora da 

qualidade de vida, sem estresse e preocupações obsoletas. Todas essas 

recomendações foram feitas durante as palestras. Houve também a tentativa de 

implantação de uma horta comunitária, com o objetivo de melhorar a alimentação, 

não só dos hipertensos, mas de toda a comunidade. Este ponto do projeto ainda não 

pôde ser desenvolvido por falta de recursos, entre eles o espaço, que ainda não foi 

disponibilizado pela prefeitura, apesar dos pedidos feitos por mim e pelo ACS 

responsável pela implantação da horta, o Jovani.  

De abril a 20 de julho houve um aumento do número de consultas agendadas, 

dando preferência aos hipertensos, que eram convocados pelos ACS responsáveis. 

Nesse período consegui ter contato com 176 dos 471 hipertensos diagnosticados na 

área de competência do ESF Dr. Ely de Araújo Barbosa, alguns por mais de uma 

vez. Neste número já estão incluídos os 17 pacientes que foram diagnosticados na 

vigência da aplicação do projeto, sendo cadastrados e inseridos no programa. Isso 

ocorreu graças a aplicação correta do screening para HAS.  

Os resultados da aplicação do projeto de intervenção não puderam ser 

colhidos de maneira integral, e este por vezes não pôde ser totalmente aplicado, 

hora por questões estruturais (espaço precário, medicações em falta, entre outros) 

hora por motivos de força maior (minha licença maternidade). Por essas razões, 

pude acompanhar a evolução da população alvo até julho/14, mas apesar do 

pequeno tempo de aplicação já chegavam resultados, sendo a grande maioria 

positivos.  

Dos 53 hipertensos que freqüentaram as  práticas de atividades físicas, 41 

retornaram a mim, em consulta. Fiz anamnese e exame físico completos, e assim 

pude comparar os dados pregressos e atuais. Destes 41, 31,7% seguiram nossas 

recomendações e estavam fazendo outra atividade física, dentre elas, natação, 

ciclismo, caminhadas, dentre várias outras. 26,8% deles conseguiram perder peso, e 

destes, 72,7% associaram o exercício físico a alimentação adequada, como 

recomendaram nossas palestras. Houve redução do Risco Global segundo escore 

de Framingham em 10 dos 41 (24,3%), sendo que destes, 80% estavam incluídos 

em todas as ações do nosso projeto.  

Dos 99 hipertensos que assistiram a palestras ministradas por mim, tive a 

oportunidade de acompanhar 53 deles, que retornaram a mim em consulta. Desses, 

26,4% acolheram pelo menos 1 das várias orientações recebidas, estando 100% 
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deles satisfeitos com as mudanças, dizendo se sentir melhor. Entretanto, houve 

somente 15% de redução do Risco Global segundo escore de Framingham, sendo 

que estas 8 pessoas já estavam incluídas nos dados referentes a ação 1 do projeto, 

atividade física.  

Dos 176 pacientes hipertensos que passaram pela consulta médica, 103 

deles não apresentavam em controle da pressão arterial anteriormente, sendo que 

20,3% alcançaram controle e 100% destes estavam inseridos em pelo menos 1 ação 

do nosso projeto. Do total de pacientes atendidos, 73 estavam em controle de 

pressão arterial anteriormente, sendo que 6 deles regrediram ao descontrole.  

Desta forma, demonstra-se que apesar dos percalços enfrentados, 

conseguiu-se recolher alguns resultados, sendo em sua maioria positivos. Ao 

retornar minhas atividades, darei sequência ao projeto, e colherei mais resultados.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a implantação do projeto de intervenção realizado 

efetivamente e integralmente durante 3 meses e meio, permitiu-se colher frutos 

positivos. Pode-se dizer que foi possível a redução do risco cardiovascular de alguns 

pacientes, o que é uma vitória inestimável para os profissionais da ESF Dr. Ely de 

Araújo Barbosa em Bela Vista/MS. 

A maioria dos resultados foram muito positivos, sendo o único dado negativo 

a regressão de alguns pacientes ao descontrole da pressão arterial, apesar de todas 

as nossas medidas.  

A grande dificuldade da execução do projeto parte não de nós, que o 

executamos, mas dos próprios pacientes. A minoria deles participa das ações de 

intervenção propostas, e poucos deles seguem as recomendações. Pode-se 

perceber certa dificuldade pela falta de estrutura física para ampliar o projeto, além 

de pequenas coisas, que fazem muita diferença, como o fato de a farmácia da ESF 

estar incompleta. Sabe-se que grande parte da população alvo é carente, e não 

possui condições financeiras para a compra da medicação. Infelizmente, nessa 

situação, por vezes ficam sem fazer uso do remédio, por não poder comprá-lo.   

Além do trabalho ter tido resultados animadores, pode-se construir um 

estreitamento de laços dentro da própria unidade, com o compartilhamento de 

funções e responsabilidades. Com as novas tarefas, foram realizadas mais reuniões, 

fazendo com que os funcionários pudessem passar mais tempo juntos,  

preocupando-se em equipe com os pacientes e planejando a execução de cada 

ação. Foi um trabalho bastante prazeroso que fez da uma equipe, uma família.  

Infelizmente, não a médica, que entrou em licença maternidade, não pode 

estar presente para colher todos os dados corretamente, mas assim que voltar a 

atividade laboral, retomará com a execução do projeto de intervenção, esperando ter 

resultados cada vez melhores. Espera-se também conseguir acompanhar os 

pacientes de resultados positivos, e que eles progridam, e não desistam das 

mudanças de estilo de vida.  

Conclui-se, portanto, que o projeto de intervenção cumpriu seu objetivos e 

que tem muita aplicabilidade e eficiência clínica, com a melhora parcial de vários 

indicadores.  
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ANEXO 1 – ANÁLISE SITUACIONAL 

QUAL A SITUAÇÃO DA ESF? 

A ESF que trabalho chama-se Dr. Ely de Araújo Barbosa (Central) no Bairro 

Nova Bela Vista na cidade de Bela Vista – MS foi criada pela Lei Municipal nº 

1363/2008 de 26 de junho de 2008, Segmento 03, Área 09 CNES da Unidade é 

2710668 e CNES da Equipe é 000438588 e conta com uma equipe composta por: 

 1 Médico (pertence ao Programa Mais Médicos) 

 1 Enfermeiro (especialista em Saúde da Família) 

 1 Dentista 

 1 Técnico de Saúde Bucal 

 1 Técnico de enfermagem 

 8 Agentes Comunitários de Saúde 

 1 Recepcionista 

 1 Limpeza 

Famílias cadastradas são 1408 totalizando 4256 pessoas. 

Total de Homens: 2.034 

Total de Mulheres: 2.222 

Total de Crianças:  Menores de 1 ano: 65 

    1 a 4 anos: 249 

    5 a 6 anos:113 

    7 a 9 anos: 193 

    10 a 14 anos: 328 
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Segue abaixo a foto da totalidade da área de Bela Vista – MS e da área do Posto 

Central. 

Área total de Bela Vista 
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Área do Posto Central inclui: Centro II e III, Nova Bela Vista e Planalto. 
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Há 2 meses aproximadamente nosso Centro de Saúde está em reforma, pelo 

qual, estamos atendendo em outro posto de saúde que é o maior da cidade até que 

possamos voltar ao nosso. 

Abaixo a foto do Posto de Saúde reformado, ficou lindo, agora está faltando 

somente os móveis para começarmos a trabalhar lá novamente. 
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SITUAÇÃO DE SAÚDE DE SUA POPULAÇÃO 

A minha área é bem misturada pegando uma parte de baixa renda e baixa 

escolaridade e outra parte com pessoas em boa situação. Uma das grandes 

dificuldades que observo é a resistência em cumprir o tratamento e segui-lo 

corretamente, principalmente nas doenças crônicas. Há necessidade de trabalho de 

conscientização de que as doenças estão controladas por estarem tomando a 

medicação, pois muitos hipertensos e diabéticos deixam de tomar seus 

medicamentos por crerem que já estão curados por terem suas doenças 

controladas. 
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QUAIS OS PROBLEMAS ATINGEM SUA COMUNIDADE? 

Como eu jareferi, minhaárea tem os dois polos, famílias que vivem com 

comodidade, saneamento básico e outras que vivem com esgoto a céu aberto, 

terrenos baldios sujos, pessoas de baixa renda e baixa escolaridade. 

As doenças mais prevalentes são Hipertensão Arterial (471), Diabetes 

Mellitus (96). Das infectocontagiosas temos 4 casos de Hanseníase diagnosticados 

e em tratamento. Também temos doenças psiquiátricas tendo maior destaque para a 

Depressão, doenças osteoarticulares, verminose e obesidade. 
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