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RESUMO 
 

Relatar a experiência no desenvolvimento e aplicabilidade do mapa de conversação em Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) como estratégia educativa e promotora de saúde. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, sobre a elaboração e aplicação do mapa de conversação em HAS, em uma operadora 
de saúde, localizada na cidade de Londrina, Paraná. O desenvolvimento do mapa de conversação, permitiu 
observar que sua utilização como meio de educação em saúde auxiliou na adesão ao tratamento, contribui 
para o empoderamento promovendo o autocuidado e garantindo o controle da doença. Com a execução 
desse mapa de conversação foi possível compreender o perfil de cada paciente, e ajudá-los a manejar a 
doença por meio da disseminação de conhecimentos para que possam desenvolver autonomia em saúde, 
estimulando também o atendimento humanizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado; Educação em saúde; Equipe multidisciplinar. 
 

1      INTRODUÇÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) também conhecida como pressão alta, é uma 
doença crônica caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos no interior das artérias, 
sendo a Pressão Arterial Sistólica (PAS) maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio 
(mmHg) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg. Alterações 
funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, como coração, encéfalo, rins e vasos 
sanguíneos, aumentam os níveis pressóricos desencadeando alterações sistêmicas 
(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). 

O aumento na prevalência da HAS se deve a fatores como o crescimento do 
envelhecimento populacional, dieta hipersódica, o consumo de álcool e tabagismo, bem 
como a obesidade e sedentarismo.  O fundamental controle da doença por meio de 
Mudanças no Estilo de Vida (MEV), adesão ao tratamento e acompanhamento 
especializado é fundamental (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). 

A HAS não controlada provoca complicações cardiovasculares, dentre elas o 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico, resultante do estiramento arterial em 
determinada porção cerebral, denominado aneurisma cerebral. O contrário também pode 
ocorrer com as artérias periféricas podem espessar-se, levando ao enrijecimento vascular 
e impossibilitando adaptações metabólicas e o paciente pode desenvolver Insuficiência 
Cardíaca. Considera-se que a HAS é um dos principais fatores de risco associado ao infarto 
agudo do miocárdio (IAM) (ISAIAS et al.,2018; PEREIRA et al., 2017; BRASIL 2013).  

O comprometimento nos vasos sanguíneos renais pode também ocorrer, pois se 
tornam mais espessos e rígidos, resultando em perda progressiva da função excretora do 
órgão na medida em que os vasos renais são lesados.Com isto há uma redução da irrigação 
sanguínea tornando a função renal insuficiente, sendo incapazes de excretar o excedente 
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de volume que deveria ser eliminado, bem como algumas substâncias nitrogenadas 
(PORTO et al., 2017). 

A necessidade de intervenções e estratégias que auxiliem a modificação nesse 
cenário são inquestionáveis. A criação de materiais que estimulem o autocuidado, controle 
pressórico, o acompanhamento e tratamentos adequados podem ser utilizados para esse 
fim. 

O mapa de conversação, criado pela Federação Internacional de Diabetes (FID) é 
uma intervenção utilizada na educação do paciente com diabetes mellitus (DM), elaborado 
a partir de ilustrações lúdicas e interativas, representadas por metáforas sobre a doença 
crônica e situações vivenciadas pelos pacientes. Sua aplicabilidade é considerada uma 
ferramenta eficaz em diferentes países, pois há evidencias do aumento na adesão ao 
tratamento e a diminuição das complicações resultantes da doença (VELASCO et al., 
2014).  

O objetivo desse trabalho foi relatar experiência do desenvolvimento e aplicabilidade 
do mapa de conversação em HAS como estratégia educativa e promotora de saúde. 
 
2   MATERIAS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a 

elaboração e aplicação do mapa de conversação em HAS, em uma operadora de saúde, 
localizada na cidade de Londrina, Paraná. A falta de publicações sobre o assunto nos 
despertou o interesse em buscar recursos que auxiliassem o paciente e estimulassem o 
autocuidado mediante do conhecimento e conquista da autonomia.  

Após cinco anos de utilização do mapa de conversação em Diabetes Mellitus na 
operadora de saúde, observamos que se mostrou relevante no cuidado ao paciente com 
DM, identificamos a oportunidade de elaborar um mapa em HAS na mesma metodologia. 
          Para a elaboração do mapa de conversação em HAS, foi realizada a busca dos 
periódicos na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os 
descritores “Hipertensão Arterial Sistêmica”; “Educação em Saúde” e “Autocuidado”, 
selecionados através do DeCS (Descritores em Ciência da Saúde), arquivos online da 
Sociedade Brasileira de Hipertensão, 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial e 
cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde específicos em HAS. 

A seleção dos artigos obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: artigos originais, 
publicados na íntegra, no período entre Janeiro de 2009 a Janeiro de 2019, apresentado 
no idioma português, justificando-se pela importância e relevância do assunto no Brasil.  

Após o levantamento bibliográfico, realizou-se a leitura rigorosa dos artigos para 
selecionar aqueles que versavam com os critérios de inclusão supracitados de forma que 
os critérios pudessem ser aplicados, afim de analisar sua relevância e suas contribuições 
úteis. 

Assim para seu desenvolvimento foram definidos os conteúdos sequentes: 
sentimentos e emoções causados pela doença; definição de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS); sinais e sintomas ocasionados pela HAS descompensada; como o corpo e a 
hipertensão arterial funcionam; órgãos-alvo; fatores de risco; tratamento medicamentoso; 
complicações; automonitoramento e sua importância.  

Para instigar a participação do grupo, foram desenvolvidos cartões com perguntas 
para uma dinâmica contendo conhecimentos leigos e populares sobre a HAS e seus efeitos 
na vida do cliente, discussão de tabus, facilitando o entendimento e manejo adequado da 
doença. O instrumento da intervenção deveria obrigatoriamente ser lúdico e atrativo para 
maior envolvimento dos pacientes. 

A indicação dos pacientes para o mapa de conversação partia dos médicos da 
Atenção Personalizada à Saúde (APS) ou pelas enfermeiras responsáveis pelo 
acompanhamento individual com alguns critérios para sua participação: diagnóstico de 
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HAS; descompensação frequente da doença (PAS); histórico de IAM, AVE e Insuficiência 
Renal Crônica (IRC); fatores de risco para complicações, como alterações de exames 
laboratoriais e a não adesão ao tratamento medicamentoso. Os grupos eram compostos 
por até 10 participantes em cada grupo e ocorriam semanalmente, durante um mês, com 
duração de noventa minutos.  

A reunião iniciou com a apresentação do tutor e a apresentação de 
cada participante. Eles ainda contavam há quanto tempo tinham o diagnóstico, os 
sentimentos na ocasião, se faziam uso de medicações, se já tinham tido alguma vivencia 
relacionada às complicações e os sentimentos e percepções relacionado à doença. Foram 
realizados em forma de roda expositiva do conteúdo do mapa, facilitando a interação entre 
os participantes e o tutor.  

Cada encontro abordou um mapa de conversação com um tema específico, sendo o 
primeiro encontro como o corpo e a HAS funcionam, abordando sentimentos, emoções, os 
órgãos-alvo da doença, complicações e o automonitoramento. No segundo encontro, 
abordagem dos órgãos mais afetados pela hipertensão, fatores de risco para 
desenvolvimento da HAS, tratamento medicamentoso e sua importância, o monitoramento 
e autocuidado. 

No terceiro encontro foram discutidos a HAS e seus fatores de risco, complicações 
da hipertensão, sinais e sintomas ocasionados pela HAS descompensada, avaliações 
regulares, conhecendo os números, controle de risco e medicações da hipertensão. O 
último encontro foi realizado uma discussão sobre a experiência adquirida por cada um 
deles, percepções, aprendizado, bem como uma avaliação do programa, sendo 
questionados os pontos positivos e negativos, visando melhorias e adaptações.  

 
3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No decorrer das atividades educativas, foram abordados assuntos relacionados com 
o conhecimento técnico-científico de acordo com a realidade de vida de cada participante. 
Na medida em que observavam as ilustrações lúdicas do mapa, foi perceptível a interação 
dos participantes, assim facilitando a compreensão dos temas abordados, sendo 
fundamental, pois foi evidenciado baixo nível de conhecimento e dúvidas em relação à 
fisiopatologia da HAS, as principais complicações e como evitar que essa doença 
prejudique a qualidade de vida. 

Um tópico muito importante, que também pôde ser observado são os aspectos 
psíquicos que os pacientes enfrentavam, a dificuldade da aceitação do diagnóstico e 
anseios em iniciar o tratamento medicamentoso, tal como obtenção de informações a 
respeito das dúvidas relacionadas a esse assunto. Esse momento foi de grande atenção, 
pois puderam expor sobre suas vivências, as percepções e conceitos, afirmando a 
importância de sempre buscar informações comprovadas cientificamente, evitando que 
dados incorretos sejam levados em conta, principalmente no mundo tecnológico em que 
vivemos. 

Por meio da empatia do discurso do outro, o participante desenvolveu estratégias 
para o seu cotidiano, discutiram sobre assuntos que não são abordados muitas vezes no 
atendimento individual, pois ao se expressarem percebem que não estão sozinhos, 
existindo um elo durante a participação de cada um do grupo. Houve momentos de troca 
de experiências em relação às dificuldades, e diante dos questionamentos, conversavam 
entre si, quando necessário a facilitadora interveio e esclareceu as dúvidas que surgiam.  

Sendo assim, o desenvolvimento do mapa de conversação permitiu identificar que 
sua utilização como meio de educação em saúde é de grande relevância, pois pode auxiliar 
na adesão ao tratamento, e contribuir para o empoderamento, promovendo o autocuidado 
e garantindo o controle da doença.  
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A atenção numa abordagem multiprofissional tem como objetivo principal o controle 
da HAS, que não é satisfatório em nosso meio. A atuação da equipe multiprofissional 
promove melhor controle da HAS, o que está́ diretamente relacionado à adesão ao 
tratamento medicamentoso e não medicamentoso (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
2016). 

Em estudo realizado na cidade de Maringá (PR), os resultados evidenciaram que 
42,6% dos indivíduos com HAS foram considerados não aderentes ao tratamento 
medicamentoso e ressalta a importância da educação dos pacientes para que possam ter 
conhecimento da doença e sua evolução (BARRETO et al., 2014). 

O pouco tempo de uso limita nosso julgamento em relação aos resultados de 
sua utilização no controle da doença, mas pode-se inferir que a partir da melhor 
compreensão do paciente sobre a doença e a preparação mais profunda para o 
autocuidado, a doença deverá ser melhor controlada. Será o propósito de outro estudo na 
sequência. 

 
4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A falta de materiais e processos educativos estabelecidos para o trabalho com 
pacientes hipertensos foi um importante estímulo para a realização deste estudo e propiciou 
experiência inovadora para a equipe. 

Com a execução desse mapa de conversação foi possível conhecer o perfil de cada 
paciente, e através deste recurso foi possível promover reflexão e educação em saúde, 
para que o paciente possa manejar a doença e assim desenvolver a autonomia no seu 
autocuidado. 

Esta experiência possibilitou expor a vivência positiva que a equipe multiprofissional 
obteve com a formulação e aplicação do mapa de conversação em HAS. Também foi 
possível perceber a importância da educação em saúde para o autoconhecimento. 

Espera-se que esta vivência possa inspirar outras instituições de saúde a aderirem 
formas não farmacológicas para a autogestão da HAS. Desta forma a equipe de saúde 
estará desenvolvendo uma assistência individualizada, humanizada e segura. 
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