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No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-

SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 

portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 

Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 

conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 

ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 

período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 

do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 

apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 

intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 

reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 

conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 

grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 

referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 

em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 

ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 

constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 

do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 

ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 

desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 

situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 

do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 

de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 

é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 

propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 

Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 

último encontro presencial do curso.  
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ATIVIDADE 1 DO PORTFÓLIO - INTRODUÇÃO  

 

Yuri Augusto Nogueira Sozzi, graduado em medicina pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora em 2015. Ex-bolsista do Programa de Educação Pelo Trabalho (PET-Saúde) 

e ex-monitor da disciplina de Atenção Primária a Saúde. Atualmente trabalhando na 

Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) Tancredo Neves, no município de 

Tabatinga-AM. 

Na Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) Tancredo Neves, tem-se 

percebido, em visitas domiciliares e durante o atendimento individualizado, a baixa 

aderência dos pacientes portadores de HAS ao tratamento, dado pelos profissionais da 

ESF (Equipe de Saúde da Família), torna-se um problema, uma vez que a HAS não tratada 

adequadamente, diminui a expectativa e a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso o 

principal desafio da equipe multidisciplinar de saúde é obter dos portadores de 

hipertensão arterial sistêmica melhor adesão ao tratamento. A educação em saúde 

apresenta-se como uma estratégia capaz de empoderar o paciente hipertenso sobre as 

necessidades e controle de sua doença. 

Tabatinga está localizada na região do Alto Solimões do Estado Amazonas, 

contando com uma área geográfica de 3.225 quilômetros quadrados e com uma população 

de 61.028 habitantes, composta por brasileiros, peruanos, colombianos e dentre estes, os 

indígenas de diversas etnias. Está localizada a cerca de 1105 km da capital  

A UAPS – Tancredo Neves localiza-se na zona leste da cidade, atendendo 1.493 

famílias e 5.171 habitantes, sendo desses apenas 316 sabidamente hipertensos.  

A população ainda está muito condicionada ao atendimento médico, principalmente 

por demanda espontânea, algumas ações já foram desenvolvidas para mudar este cenário, 

mas sem muito impacto, o atendimento aos hipertensos ainda é feito sobre livre demanda, 

o agendamento é realizado todos os dias de 7:00 às 9:00, não havendo ainda uma agenda 

de cuidado continuado. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença cardiovascular de maior 

prevalência no Brasil e no mundo, por ser uma doença crônica, necessita de controle por 

toda a vida, geralmente assintomática, muitos indivíduos só descobrem que são 

portadores quando apresentam lesões de órgão alvo ou outras complicações graves 

associadas à HAS. O tratamento adequado por parte dos pacientes portadores de doenças 
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crônicas nos países desenvolvidos é mantido por apenas 50% dos hipertensos 

sabidamente doentes. (SBH, 2003). 

É uma das doenças crônicas mais prevalentes no município de Tabatinga-AM, 

registrando-se 1573 pacientes cadastrados, segundo dados do SISHIPERDIA, na 

Secretaria de Saúde do município, (HIPERDIA, 2016). Inquéritos populacionais em 

cidades brasileiras pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aponta uma prevalência de 

HAS acima de 30% (IBGE, 2013). Dados estatísticos oficiais de 2013, registravam no 

Brasil uma prevalência de 31,3 milhões pessoas, com 18 anos ou mais, diagnosticadas 

com HAS. A doença atinge 21,4% da população, mais de 50% entre 60 e 69 anos, e 75% 

acima de 70 anos, com maior proporção entre as mulheres (24,2%) do que entre os 

homens (18,35%) (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSAO VI, 2013). No 

município de tabatinga a prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica, está abaixo das 

estatísticas descritas, em grande parte da deficiência no diagnóstico precoce da doença. 

Em uma população de 2.127 habitantes acima de 18 anos, em nossa área de abrangência 

da estratégia de saúde de família, da minha unidade, tem-se a incidência de 326 pacientes, 

que representam 14,8% da população adstrita. A prevalência da HAS depende da 

identificação de fatores de risco, socioculturais, genéticos, os maus hábitos alimentares, 

consumo elevado de tabaco, álcool e café (CAMPOS, 2010). 

Para o correto tratamento da hipertensão arterial é necessário a mudança dos hábitos 

de vida associadas ou não ao uso regular e diário de drogas anti-hipertensivas. Assim, o 

principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbimortalidade 

de origem cardiovasculares, aumentadas devido aos altos níveis tensionais e de outros 

fatores agravantes (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

A dificuldade de a população adquirir hábitos de vida saudável, se dá, em grande, 

parte por desconhecimento em relação à sua condição de saúde e a falta de acesso a 

informações em saúde. As doenças cardiovasculares são os principais problemas de saúde 

tanto em países já industrializados como os em vias de desenvolvimento, como o Brasil, 

por isso a prevenção da HAS é a medida mais importante para combater a mortalidade 

associada a ela, por isso fazer uma adequada avaliação do risco e prevalência da HAS e 

planejar uma estratégia ou plano de intervenção com ações de promoção, prevenção e 

recuperação de saúde. (CAMPOS, 2010). 

Este tema foi escolhido para o projeto de intervenção e constará nos Anexos. 
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ATIVIDADE 2 DO PORTFÓLIO - ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

A assistência a população hipertensa e diabética na região do alto Solimões, 

Amazônia, e um desafio diário, com total isolamento geográfico de grandes centros de 

saúde, a pratica médica e a prática religiosa, em especial o curandeirismo, gera uma rica 

tradição popular em saúde, às vezes eficaz, outras vezes funcionando apenas como 

conforto aos enfermos e familiares. Dentre os motivos para a ocorrência desse fato 

constata-se que:  

“Primeiro, a medicina popular é uma prática que resiste política e 

culturalmente à medicina acadêmica. Isto quer dizer que ela confronta seus 

conhecimentos, o seu arsenal de técnicas e a cultura da qual é a medicina 

praticada pelos médicos – a medicina erudita. A medicina popular é realizada 

em diferentes circunstâncias e espaços (em casa, em agências religiosas de 

cura) e por várias pessoas (pais, tios, avós), ou por profissionais populares de 

cura (benzedeiras, médiuns, raizeiros, ervateiros, parteiras, curandeiros, 

feiticeiros” (Oliveira, 1985, p. 22). 

 

Com a minha chegada ao município de Tabatinga, Amazonas, estimulado pelos 

estudos desenvolvidos no curso, procurei me afastar de preconceito estabelecer um elo 

entre a equipe de saúde de minha UBS e os curandeiros locais, como proposto pela 

Conferência de Alma - Ata.  

 

“Os cuidados primários de saúde serão mais eficazes se empregarem meios 

que, compreendidos e aceitos pela comunidade, sejam aplicados por pessoal 

de saúde da comunidade a um custo que esteja ao alcance da comunidade e do 

país. Esse pessoal de saúde da comunidade, entre os quais se incluem, onde 

pertinente, os praticantes da medicina tradicional, melhor se desempenharão 

se residirem na comunidade a que servem e se receberem treinamento social e 

tecnicamente adequado para atender as necessidades de saúde que a própria 

comunidade considera relevantes” (ALMA-ATA, 1978, p.29) 

 

Para verificar essa viabilidade foi necessário observar como ambos os grupos se 

percebem. Para conseguir analisar as relações entre a medicina popular e a medicina 

científica e verificar as possibilidades de as duas práticas conviverem juntas. 

Um caso que exemplifica a adversidades singulares que encontramos nas regiões 

amazônicas, e a mudança de hábitos em saúde que conseguimos estabelecer foi o da 

Raimunda, 64 anos, filha de mãe indígena, da etnia Ticuna, com pai peruano, com 

obesidade grau III e diagnostico de hipertensão e diabetes há 9 anos, não utilizava os 

medicamentos prescritos por outros médicos da unidade básica de saúde, em detrimento 

de práticas de curandeirismo. Morando com seus 3 filhos e 5 netos em uma casa precária, 

sem saneamento básico na periferia do município de Tabatinga. 
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Figura 1 Genograma Família de Raimunda 

Raimunda careceu de visitas domiciliares em todos os nove contatos com a minha 

equipe de saúde, devido a obesidade e a perda de acuidade visual, tinha dificuldades de 

se deslocar até o espaço físico da Unidade Básica de Saúde. Por mais que se prescrevesse, 

não utilizava nenhum remédio alopático, pois estes não faziam parte de sua realidade ou 

de sua cultura. 

Com o objetivo de construir junto uma cultura em saúde, foi tentada uma 

abordagem com o curandeiro local, com o objetivo de conciliar a medicina tradicional a 

medicina popular, apesar das dificuldades foi possível estabelecer uma simbiose, hoje as 

visitas domiciliares são realizadas em conjunto com o curandeiro, Raimunda já está 

utilizando insulina em dose plena e anti-hipertensivos (Losartanta 100 uma vez ao dia e 

Hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia), não abandonado as práticas da medicina popular 

ou a religiosidade. 
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Figura 2 Visita Domiciliar 
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ATIVIDADE 3 DO PORTFÓLIO - PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS 

Ao iniciar minhas atividades na Unidade de Saúde, busquei envolver toda equipe 

da Estratégia de Saúde da Família, que antes prestava assistência pré-natal em ações 

isoladas, a prestar assistência pré-natal buscando atender às reais necessidades das 

gestantes, procuramos nos embasar em práticas técnico-científicos, tendo de extrair ao 

máximo dos poucos recursos que dispomos no interior do Amazonas. Buscamos englobar 

as ações de a toda a população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, 

assegurando continuidade no atendimento (1). 

Buscamos, como profissionais da área de saúde, nos assumir como promotores de 

saúde, buscando compartilham saberes, empoderando à mulher a autoconfiança 

necessária viver cada momento gestação, o parto e o puerpério, preparando-as para viver 

de forma tranquila, prazerosa e consciente estes períodos. 

Na Unidade Básica de Saúde do Bairro Tancredo Neves, em Tabatinga-AM, pouca 

coisa era feita para o estabelecimento de um vínculo entre o serviço de saúde e as 

gestantes e puérperas da comunidade. Em comum acordo com toda equipe iniciamos 

grupos de discussões entre a equipe e as gestantes e puérperas do bairro, nesses encontros 

procuramos desenvolver atividades voltadas para a promoção em saúde, treinamentos e 

orientações do binômio mãe/bebê gestação e primeira infância; importância do 

aleitamento materno exclusivo para a mãe e o bebê; doenças prevalentes da primeira 

infância; promover e esclarecer a importância do parto normal para a mulher e o bebê, 

sinais e sintomas que precedem o parto, entre outros.  

Com o fortalecimento do vínculo ocorreu um aumento da frequência nas consultas 

pré-natais, maior coparticipação da gestante, conseguindo diagnosticar precocemente 

complicações como doença hipertensiva da gravidez, descolamento prematuro de 

placenta e sífilis gestacional, que com a intervenção precoce nenhum dos casos evoluiu 

sem sequelas. Foi possível perceber maior aderência a medidas de profilaxia, como uso 

regular de suplemento de ferro, para controle da anemia gestacional, ácido fólico para 

adequada formação do tubo neural, cuidados das mamas e incisão cesariana, diminuindo 

a incidência de infecção cutânea local. 

Em nossos encontros semanais, que ocorrem nas quartas-feiras, na sala de reuniões 

da unidade, foi possível observar o fortalecimento de vínculo entre o nosso serviço de 
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saúde e as gestantes, elo fundamental para a verdadeira humanização da assistência pré-

natal e permanência da gestante no serviço de atenção ao pré-natal. 
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ATIVIDADE 4 DO PORTFÓLIO - VISITA DOMICILIAR/ATIVIDADE NO 

DOMICÍLIO 

A partir dos elementos apresentados nos estudos de casos foi possível perceber a 

Estratégia de Saúde da Família como promotora de saúde, articulando nos espaços físicos, 

sociais e culturais das comunidades, incorporando e reafirmando as diretrizes e os 

princípios básicos do SUS (equidade, universalidade, integralidade, regionalização, 

participação social e descentralização). 

Na Unidade Básica de Saúde do bairro Tancredo Neves, a visita domiciliar é uma 

ferramenta que faz parte da rotina de promoção a saúde da unidade, os Agentes 

Comunitários de Saúde em suas visitas domiciliares diárias identificam vulnerabilidades 

e demandas em saúde da comunidade, levando-as para reuniões de equipe, onde são 

agendadas as visitas domiciliares dos outros componentes da equipe de saúde.  

É possível perceber que somente com o conhecimento dos hábitos e rotinas da 

família é possível orientar e estabelecer uma intervenção eficaz. 

A visita domiciliar se mostrou uma poderosa ferramenta para aproximação de 

pacientes hipertensos a Unidade Básica de Saúde, pois muitos deles não comparecem a 

UBS para o controle pressórico, por ser uma doença assintomática, julgam estar com a 

pressão controlada. Durante as visitas é possível atuar na promoção a saúde no ambiente 

do usuário, auxiliando e orientando mudanças de hábitos de vida, correto uso das 

medicações e outras ações de promoção a saúde. 

A visita domiciliar representa segundo Cunha e Sá (2013, p. 64) 

[...] oportunidade privilegiada para o desenvolvimento de um 

trabalho multiprofissional mais integrado, um espaço para 

ampliar as possibilidades desse trabalho coletivo, bem como o 

desenvolvimento de uma relação horizontal e cooperativa entre 

trabalhadores de categorias profissionais da equipe nesta 

atividade. 

Foram identificados 316 hipertensos no território da unidade, muitos refratários a 

tentativa de aproximação da equipe, visando descontruir essa barreira cultural buscamos 

realizar visitas à pacientes hipertensos de forma integral, tentando imbuir o usuário a 

coresponsabilização em saúde, a fim de orientar, educar, prevenir agravos e reabilitar as 

famílias atendidas. Com essas medidas ocorreram grandes mudanças na forma que o 

usuário enxerga o serviço de saúde, com aumento da acessibilidade, diminuindo os 
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obstáculos culturais, o paciente hipertenso e seus familiares hoje enxergam a Unidade 

Básica de Saúde como porta de entrada, e todos os pacientes que tinham dificuldades para 

agendar um atendimento médico, tem suas demandas ouvidas por uma equipe de saúde 

na triagem, nos grupos de apoio ao hipertenso e nas visitas domiciliares 

multiprofissionais. Com a equipe mais próxima do usuário, foi possível perceber erros, 

dificuldades, reações medicamentosas que antes não eram possíveis observadas, 

aumentando a aderência ao tratamento, evitando agravos e auxiliando na reabilitação 

adequada.  
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ATIVIDADE 5 DO PORTFÓLIO - REFLEXÃO CONCLUSIVA 

Durante o curso de especialização em Saúde da Família, fui capaz de colocar os 

conhecimentos em prática, atuando na promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação das doenças e agravos mais frequentes. Buscando manter a saúde da 

população de Tabatinga-AM, com uma realidade socioeconômica tão distinta, atendendo 

índios Ticuna, colombianos, peruanos e brasileiros.  

A especialização possibilitou minha reflexão sobre meu papel de facilitador, 

coordenador e promotor das atividades socioeducativas na comunidade. De forma 

multidisciplinar foi possível elaborar e avaliar planos de ação da minha equipe de 

Estratégia de Saúde da Família. 

A partir dos elementos apresentados nos estudos de casos no ambiente virtual da 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), da Universidade Federal 

de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), foi possível adquirir bagagem teórica 

para embasar uma mudança na dinâmica de trabalho em minha Unidade Básica de Saúde, 

articulando nosso espaço físico e humano as reais necessidades de saúde da população 

reafirmando as diretrizes e os princípios básicos do SUS. Com os conhecimentos 

adquiridos foi possível iniciar grupos debates em hipertensão e diabetes, protocolos de 

acolhimento baseados nos sintomas, adaptado do protocolo de Manchester, mudar a ótica 

de como o usuário enxerga e a unidade e a própria saúde assim como, foram possíveis A 

correção de erros, dificuldades, reações medicamentosas que antes não eram observadas, 

aumentando a aderência ao tratamento, evitando agravos e auxiliando na reabilitação 

adequada. 

 Tenho certeza que me tornei um profissional mais humano, organizado e 

fundamentado, menos ligado a procedimentos técnicos, mas sim buscando prestar uma 

assistência integral ao ser humano, respeitando sempre a diversidade socioambiental, 

mesmo com belas barreiras geográficas e pelas longas distâncias de outros centros de 

saúde que enfrentam a população do Alto Solimões foi possível aumentar a resolutividade 

do serviço e melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
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ATIVIDADE 6 DO PORTFÓLIO - METODOLOGIA 

O presente trabalho apresenta um projeto de intervenção com o intuito de modificar 

os fatores de risco da HAS e como consequência reduzir a incidência e prevalência da 

doença e suas complicações na população adstrita, na área de abrangência da equipe de 

trabalho de Tabatinga, na UBS Tancredo Neves. O estudo será realizado no ano de 2017 

na cidade de Tabatinga, Amazonas. Para este projeto foi utilizado o conhecimento do 

território, o diagnóstico situacional identificando os principais problemas na área de 

abrangência, sinalizando a alta prevalência de pacientes com HAS como problema 

prioritário. No Planejamento Estratégico Situacional realizamos o Desenho das operações 

com o objetivo de ter mudanças dos nós críticos identificados, nesta ordem segundo 

Campos (2010): - Identificação dos recursos críticos, análise de viabilidade do plano 

(construção de meios de transformação das motivações dos atores, através de estratégias 

que busquem mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a fim de mudar 

sua posição). - Elaboração do plano operativo (designar os responsáveis por cada 

operação e definir os prazos para a execução), definir o modelo de gestão do plano de 

ação.  

Entrevistas individuais com os pacientes, será o passo inicial do projeto de 

intervensão, e contará com uma abordagem aprofundada, buscando como tema a 

terapêutica não-farmacológica, com objetivo de dectar e resolver as dúvidas que 

aparecerm. avaliando o grau de satisfação desses pacientes ao atendimento realizado pela 

equipe de saúde do bairro Tancredo Neves. As entrevistas individuais acontecerão 

semanalmente, as quartas-feiras a tarde, no dia do atendimento aos portadores de HAS e 

DM, com duração de 15 minutos, em cronograma semanal já estabelecido no posto. Um 

dia após as entrevistas com os pacientes serão realizadas reuniões com a Equipe Saúde 

da Família (ESF), que também serão semanais. Durante essas reuniões serão consideradas 

as questões de maiores necessidades apontadas pelos próprios pacientes, assim como as 

necessidades da equipe saúde da família, reavaliando nossas ações, na tentativa de 

aperfeiçoamos nossas práticas, no intuito de melhor atendermos os pacientes portadores 

de HAS. No dia das reuniões serão realizados treinamentos com ESF para 

aperfeiçoamento da acolhida desses pacientes. 

Posteriormente serão agendados encontros em grupo, que servirá como sessões 

educativas, com os portadores de HAS. Acontecerão de 15 em 15 dias, com duração de 

60 minutos, com uma média de 20 pacientes por encontro. Os assuntos enfocados serão 
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as questões relatadas nos encontros individuais. Será utilizada linguagem adequada para 

que todos os participantes possam entender o conteúdo exposto. Haverá a participação de 

equipe multiprofissional. 

Após discutir com a equipe os resultados da estratificação dos riscos, o 

comportamento da HAS em nossa área, e o desenho das operações, se elaborou o Plano 

Operativo de Intervenção. Para a construção desse projeto foram feitas referências a 

trabalhos científicos disponíveis em base de dados como: Biblioteca Virtual em Saúde, 

PUBMED. Os artigos disponíveis nessas bases de dados, bem como publicações em 

livros e revistas médicas foram selecionados conforme sua relevância. Também foram 

utilizados dados importantes como os Arquivos da Equipe, dados disponíveis na 

Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga e do Ministério da Saúde. Este trabalho tem 

uma revisão descritiva, nesta perspectiva, com o interesse e necessidade de compreender 

e modificar os fatores que interferem no comportamento da HAS. 
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Resumo 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença cardiovascular de maior prevalência no Brasil 

e no mundo, por ser uma doença crônica, necessita de controle por toda a vida. Para o correto 

tratamento da hipertensão arterial é necessário a mudança dos hábitos de vida associadas ou 

não ao uso regular e diário de drogas anti-hipertensivas. O principal objetivo do tratamento da 

doença é a redução da morbimortalidade de origem cardiovasculares, aumentadas devido aos 

altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes. A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma 

das enfermidades mais prevalentes no município de Tabatinga-AM, registrando-se 1573 

pacientes cadastrados. A dificuldade de a população adquirir hábitos de vida saudável, se dá, 

em grande, parte por desconhecimento em relação à sua condição de saúde e a falta de acesso 

a informações em saúde. Dessa forma, o presente estudo visa apontar sobre como superar o 

problema de esclarecer aos pacientes da Unidade Primária a Saúde Tancredo Neves a respeito 

do acompanhamento e tratamento adequado da hipertensão arterial sistêmica. 

 

Palavras-chave: Saúde da Família. Hipertensão. Atenção Primária à Saúde. 
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1 Introdução 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença cardiovascular de maior prevalência no Brasil e no mundo, 

por ser uma doença crônica, necessita de controle por toda a vida, geralmente assintomática, muitos indivíduos só 

descobrem que são portadores quando apresentam lesões de órgão alvo ou outras complicações graves associadas 

à HAS. O tratamento adequado por parte dos pacientes portadores de doenças crônicas nos países desenvolvidos é 

mantido por apenas 50% dos hipertensos sabidamente doentes. (SBH, 2003). 

Para o correto tratamento da hipertensão arterial é necessário a mudança dos hábitos de vida associadas ou 

não ao uso regular e diário de drogas anti-hipertensivas. Assim, o principal objetivo do tratamento da hipertensão 

arterial é a redução da morbimortalidade de origem cardiovasculares, aumentadas devido aos altos níveis tensionais 

e de outros fatores agravantes (ARAÚJO; GARCIA, 2006).  

Na Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) Tancredo Neves, tem-se percebido, em visitas domiciliares e 

durante o atendimento individualizado, a baixa aderência dos pacientes portadores de HAS ao tratamento, dado 

pelos profissionais da ESF (Equipe de Saúde da Família), torna-se um problema, uma vez que a HAS não tratada 

adequadamente, diminui a expectativa e a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso o principal desafio da equipe 

multidisciplinar de saúde é obter dos portadores de hipertensão arterial sistêmica melhor adesão ao tratamento. A 

educação em saúde apresenta-se como uma estratégia capaz de empoderar o paciente hipertenso sobre as 

necessidades e controle de sua doença. 

Tabatinga está localizada na região do Alto Solimões do Estado Amazonas, contando com uma área geográfica 

de 3.225 quilômetros quadrados e com uma população de 61.028 habitantes, composta por brasileiros, peruanos, 

colombianos e dentre estes, os indígenas de diversas etnias. Está localizada a cerca de 1105 km da capital  

A UAPS – Tancredo Neves localiza-se na zona leste da cidade, atendendo 1.493 famílias e 5.171 habitantes, 

sendo desses apenas 316 sabidamente hipertensos.  

A população ainda está muito condicionada ao atendimento médico, principalmente por demanda 

espontânea, algumas ações já foram desenvolvidas para mudar este cenário, mas sem muito impacto, o atendimento 

aos hipertensos ainda é feita sobre livre demanda, o agendamento é realizado todos os dias de 7:00 às 9:00, não 

havendo ainda uma agenda de cuidado continuado.   



 

2 

 

2 Problema 

 

Dificuldade em esclarecer aos pacientes da Unidade Primária a Saúde Tancredo Neves a respeito do 

acompanhamento e tratamento adequado da hipertensão arterial sistêmica.  
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3 Justificativa 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das doenças crônicas mais prevalentes no município de Tabatinga-AM, 

registrando-se 1573 pacientes cadastrados, segundo dados do SISHIPERDIA, na Secretaria de Saúde do município, 

(HIPERDIA, 2016). Inquéritos populacionais em cidades brasileiras pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) aponta uma 

prevalência de HAS acima de 30% (IBGE, 2013). Dados estatísticos oficiais de 2013, registravam no Brasil uma 

prevalência de 31,3 milhões pessoas, com 18 anos ou mais, diagnosticadas com HAS. A doença atinge 21,4% da 

população, mais de 50% entre 60 e 69 anos, e 75% acima de 70 anos, com maior proporção entre as mulheres (24,2%) 

do que entre os homens (18,35%) (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSAO VI, 2013). No município de tabatinga a 

prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica, está abaixo das estatísticas descritas, em grande parte da deficiência 

no diagnóstico precoce da doença. Em uma população de 2.127 habitantes acima de 18 anos, em nossa área de 

abrangência da estratégia de saúde de família, da minha unidade, tem-se a incidência de 326 pacientes, que 

representam 14,8% da população adstrita. A prevalência da HAS depende da identificação de fatores de risco, 

socioculturais, genéticos, os maus hábitos alimentares, consumo elevado de tabaco, álcool e café (CAMPOS, 2010). 

A dificuldade de a população adquirir hábitos de vida saudável, se dá, em grande, parte por desconhecimento 

em relação à sua condição de saúde e a falta de acesso a informações em saúde. As doenças cardiovasculares são os 

principais problemas de saúde tanto em países já industrializados como os em vias de desenvolvimento, como o 

Brasil, por isso a prevenção da HAS é a medida mais importante para combater a mortalidade associada a ela, por 

isso fazer uma adequada avaliação do risco e prevalência da HAS e planejar uma estratégia ou plano de intervenção 

com ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde. (CAMPOS, 2010.  
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção em educação em saúde visando ampliar o conhecimento dos pacientes 

sobre os fatores de risco da Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

4.2 Objetivo específico 

 

a) Identificar os fatores de risco que condicionam a HAS;  

b) Desenvolver atividades educativas com a população para aumentar seus conhecimentos sobre HAS;  

c) Reduzir os riscos de agravos cardiovasculares fatais e não fatais, sensibilizando os pacientes da necessidade 

de modificar hábitos de vida para melhorar sua saúde.  

d) Qualificar o trabalho com os Grupos Operativos. 

e) Aperfeiçoar a prática da educação em saúde pela Equipe Saúde da Família. 
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5 Revisão de Literatura 

 

Modificações nos modos de vida, decorrentes do processo de urbanização, industrialização e qualidade de 

assistência em saúde colaboraram para a chamada “transição epidemiológica” com o envelhecimento da população 

brasileira (BRASIL, 2004b), a transição se deu de forma gradual, antigamente a morbimortalidade era principalmente 

devido a doenças infecto parasitárias, atualmente predomina crônico-degenerativas, em especial as doenças 

cardiovasculares, de caráter crônico, progressivo e silencioso, manifestar-se um novo desafio de atuação dos 

profissionais de saúde, no qual o paciente deve ser esclarecido da importância de comparecer periodicamente ao 

serviço de saúde, adquirir hábitos saudáveis de vida e tomar medicações anti-hipertensivas de forma regular e diária, 

mesmo embora esteja assintomático e pareça estar saudável.  

As abordagens diagnósticas e terapêuticas demandam maior empenho e qualificação das equipes de saúde 

para realizar um controle satisfatório e prevenir as complicações que pioram a qualidade de vida. Nesse contexto, as 

políticas de saúde devem voltar-se para ações de saúde que visem busca ativa da população, para garantir o 

diagnóstico precoce e implementar as medidas educativas pertinentes. A HAS, inserida no âmbito das doenças 

crônicas cardiovasculares, tem seu tratamento dificultado, com prejuízo nas taxas de adesão, em decorrência das 

implicações que a terapêutica gera na vida do paciente. A necessidade da modificação de hábitos segrega o paciente 

em seu ambiente familiar, restringindo o de compartilhar da cultura populacional estabelecida. A equipe de saúde 

deve sensibilizar o paciente e a comunidade para a importância da adesão às medidas terapêuticas indicadas, 

orientando-o quanto aos riscos a que está exposto e a importância das mudanças no estilo de vida para prevenção 

de complicações. A “transição epidemiológica” passa a gerar implicações práticas no seguimento dos doentes 

cardiovasculares e, em particular, no tratamento da HAS.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS (BRASIL, 2002), 

determinou que o controle da hipertensão arterial é responsabilidade dos serviços de atenção básica e estabeleceu 

como ações estratégicas o diagnóstico dos casos de hipertensos, o cadastramento dos portadores, a busca ativa de 

casos, o tratamento, o diagnóstico precoce de complicações, o primeiro atendimento de urgência e as medidas 

preventivas, que incluem ações educativas para controle de condições de risco (obesidade, sedentarismo e 

tabagismo) e prevenção de complicações. O fortalecimento da importância das ações básicas de saúde resultou da 

necessidade de acompanhar o paciente crônico com visão integral de sua realidade de vida. Com esse intuito, a 

estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF), implantada no Brasil a partir de 1994 (FALK, 2004), teoricamente 

deveria contribuir para o aumento da adesão terapêutica desses pacientes e para a redução das complicações 

inerentes.  
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Embora existam vários fatores que influenciam na abordagem clínica e no controle dos pacientes hipertensos, 

limitando o sucesso da adesão à terapêutica, as políticas de saúde atuais, apesar das dificuldades para implantação 

prática, tendem a destinar-se para melhorar tal situação. A efetividade dessas ações na prática está na dependência 

de fatores culturais, sociais, econômicos e de decisões políticas, que apenas ao longo do tempo poderão se 

concretizar. A transição de uma medicina centrada no modelo assistencial curativo para uma medicina de caráter 

preventivo, face à mudança do perfil de morbimortalidade, é um processo demorado, principalmente por envolver 

questões econômicas e sócio culturais representativas.   
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6 Metodologia 

 

O presente trabalho apresenta um projeto de intervenção com o intuito de modificar os fatores de risco da 

HAS e como consequência reduzir a incidência e prevalência da doença e suas complicações na população adstrita, 

na área de abrangência da equipe de trabalho de Tabatinga, na UBS Tancredo Neves. O estudo será realizado no ano 

de 2017 na cidade de Tabatinga, Amazonas.  

Para este projeto foi utilizado o conhecimento do território, o diagnóstico situacional identificando os 

principais problemas na área de abrangência, sinalizando a alta prevalência de pacientes com HAS como problema 

prioritário. No Planejamento Estratégico Situacional realizamos o Desenho das operações com o objetivo de ter 

mudanças dos nós críticos identificados, nesta ordem segundo Campos (2010): - Identificação dos recursos críticos, 

análise de viabilidade do plano (construção de meios de transformação das motivações dos atores, através de 

estratégias que busquem mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar estes, a fim de mudar sua posição). - 

Elaboração do plano operativo (designar os responsáveis por cada operação e definir os prazos para a execução), 

definir o modelo de gestão do plano de ação.  

Após discutir com a equipe os resultados da estratificação dos riscos, o comportamento da HAS em nossa área, 

e o desenho das operações, se elaborou o Plano Operativo de Intervenção. Para a construção desse projeto foram 

feitas referências a trabalhos científicos disponíveis em base de dados como: Biblioteca Virtual em Saúde, PUBMED. 

Os artigos disponíveis nessas bases de dados, bem como publicações em livros e revistas médicas foram selecionados 

conforme sua relevância. Também foram utilizados dados importantes como os Arquivos da Equipe, dados 

disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga e do Ministério da Saúde. Este trabalho tem uma revisão 

descritiva, nesta perspectiva, com o interesse e necessidade de compreender e modificar os fatores que interferem 

no comportamento da HAS.  
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7 Cronograma 
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8 Recursos necessários 

 

Não será necessário recurso adicional aos já disponibilizados na Unidade de Atenção Primária a Saúde 

Tancredo Neves - Tabatinga-AM.  
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9 Resultados esperados 

 

Espera-se ao colocar em prática o projeto de intervenção a ampliação dos conhecimentos sobre os fatores de 

risco da Hipertensão Arterial Sistêmica dos pacientes da Unidade Primária a Saúde Tancredo Neves, reduzindo assim 

os riscos de agravos cardiovasculares fatais e não fatais, ao sensibilizar os pacientes. Com isso desenvolver atividades 

educativas com a população, qualificando o trabalho com os grupos operativos e aperfeiçoando a prática da 

educação em saúde pela Equipe de Saúde da Família. 
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