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RESUMO

A hipertensão arterial constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento de

doenças cardiovasculares e outras complicações, representando um dos principais fatores de

risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde. Objetivo: promover ações

que  venham  diminuir  as  complicações  da  hipertensão  arterial.  Metodologia:  estudo

longitudinal,  no período de maio a setembro de 2015, na Unidade Básica de Saúde (UBS)

Antonio Leocadio Sampaio, com a participação de 220 pacientes, compreendendo faixa etária

entre 18 e 65 anos, independentes de sexo, raça e religião, aceitarem a participação do trabalho

e estarem consciente. Em um primeiro momento realiza-se uma entrevista semi-estruturado,

sendo  desenvolvidas depois, oficinas temáticas com os hipertensos, uma vez por semana em

grupos  de  25;   avaliações  semanais  dos  problemas  identificados  na reunião  da equipe  de

saúde, necessitando de recursos humanos (Equipe de Saúde), materiais: Prontuários, Cartazes

informativos,  Paineis  com  fotos  ilustrativas,  Esfigmomanômetro  e  estetoscópio  etc.  A

qualidade de vida será através do SF-36. O trabalho será iniciado após aprovação do Comitê

de Ética em Pesquisa (Dec. Helsinque, 2008) e Assinatura do TCLE dos participantes. Nos

resultados, espera-se identificar próximo dos 100% dos pacientes portadores de hipertensão

arterial com riscos de complicações, aumentar o conhecimento dos principais fatores de risco,

impactar a importância nas mudanças dos hábitos de vida e a prevenção das complicações;

capacitar 100% dos profissionais da unidade com o objetivo de incorporar novas estratégias, e

sistematizar o atendimento aos pacientes hipertensos, com ações de promoção e prevenção da

HAS, na Atenção Básica.

  Palavras-chave: Hipertensão, Atenção básica, Educação em saúde.



      RESUMEN

         La  Hipertensión arterial constituye un importante factor de risco para el desenvolvimiento

de enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones, representando uno de los principales

factores de riesgo modificables   y uno de los más importantes problemas de salud pública.

Objetivo:  promover  acciones  que logren disminuir  la  aparición de las complicaciones  de la

hipertensión arterial. Metodología:  Estudio longitudinal,  periodo  de mayo - septiembre  del

2015, en la Unidad Básica de Salud   Antonio Leocadio Sampaio con la participación  de 220

pacientes de 18 a 65 anos independiente de sexo, raza e religión, acepten  participar  del estudio

y  estén   conscientes.  En  un  primer   momento  se  realiza  una  entrevista  semi  estructurada,

después  talleres   temáticos   con  los  hipertensos  una  vez  por  semana,  en  grupos  de  25,

evaluaciones  semanales   de los  problemas  identificados  en la  reunión del  equipo de salud,

recursos humanos equipo de salud, materiales: archivos, posters informativos, paneles con fotos

ilustrativas,  esfigmomanómetro e estetoscopio. La evaluación de la Calidad de Vida tendrá el

SF-36. El trabajo será iniciado después de la aprobación del  Comité de Ética en Pesquisa (Dec.

Helsinque, 2008) y  firma del  TCLE de los participantes. Resultados: Se espera  identificar el

100%  de  los  pacientes  portadores  de  hipertensión  arterial  con  riesgo  de  complicaciones,

aumentar el conocimiento sobre los  factores de riesgo,  importancia de los cambios de hábitos

de vida y la  prevención de las complicaciones,  capacitar  100% de los   profesionales  de la

unidad  con  el  objetivo  de  incorporar  novas  estrategias,  y  sistematizar  la  atención  de  los

pacientes hipertensos con acciones de prevención y  promoción.

Palabras claves: Hipertensión, Atención  básica, educación en salud 
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1. INTRODUÇÃO

A  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  uma  condição  clínica  multifatorial

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial – PA (PA ≥140 x 90 mmHg).

Associa-se, frequentemente, a  alterações funcionais e / ou estruturais dos Órgãos-alvo (coração,

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos

cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).

A Hipertensão Arterial  constitui-se  em importante  fator  de risco para o desenvolvimento  de

enfermidades  cardiovasculares  e  outras  complicações,  perpassando  por  fatores  de  riscos

modificáveis e não modificáveis.

A HAS é um grave problema de saúde pública. A cada ano morrem 7,6 milhões de

pessoas em todo o mundo devido à hipertensão, sendo que 8% dessas mortes ocorrem em países

em desenvolvimento  como o Brasil.  Sua prevalência  no Brasil  varia  entre  22% e  44% para

adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos, e 75% em

indivíduos  com  mais  de  70  anos  (SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  CARDIOLOGIA;

WILLIAMS, 2010).

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. A mortalidade por doença

cardiovascular  (DCV) aumenta  progressivamente  com a elevação  da  PA, a  partir  de  115/75

mmHg  de  forma  linear,  contínua  e  independente  (SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE

CARDIOLOGIA, 2010). Apesar de apresentar uma redução significativa nos últimos anos, as

DCVs têm sido a principal causa de morte no Brasil. Entre os anos de 1996 e 2007, a mortalidade

por doença cardíaca isquêmica e cerebrovascular  diminuiu  26% e 32%, respectivamente.  No

entanto,  a mortalidade por doença cardíaca hipertensiva cresceu 11%, fazendo aumentar  para

13% o total de mortes atribuíveis a doenças cardiovasculares em 2007 (SCHMIDT et al., 2011).

No Brasil, a prevalência média de HAS auto-referida na população acima de 18 anos,

segundo  a  Vigilância  de  Fatores  de  Risco  e  Proteção  para  Doenças  Crônicas  por  Inquérito

Telefônico (Vigitel – 2011), é de 22,7%, sendo maior em mulheres (25,4%) do que em homens

(19,5%). A frequência de HAS tornou-se mais comum com a idade, mais marcadamente para as

mulheres,  alcançando  mais  de  50% na  faixa  etária  de  55  anos  ou  mais  de  idade.  Entre  as

mulheres, destaca-se a associação inversa entre nível de escolaridade e diagnóstico da doença:

enquanto 34,4% das mulheres com até 8 anos de escolaridade referiam diagnóstico de HAS.  A

mesma  condição  foi  observada  em  apenas  14,2%  das  mulheres  com  12  ou  mais  anos  de
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escolaridade. Para os homens, o diagnóstico da doença foi menos freqüente nos que estudaram de

9 a 11 anos (BRASIL, 2012).

Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças

decorrentes  de aterosclerose e  trombose,  que se manifestam,  predominantemente,  por doença

isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Em decorrência de cardiopatia

hipertensiva  e  isquêmica,  é  também  fator  etiológico  de  insuficiência  cardíaca.  Déficits

cognitivos, como doença de Alzheimer e demência vascular, também têm HAS em fases mais

precoces da vida como fator de risco. Essa multiplicidade de conseqüências coloca a HAS na

origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como uma das

causas  de  maior  redução  da  expectativa  e  da  qualidade  de  vida  dos  indivíduos  (DUNCAN;

SCHMIDT; GIUGLIANI, 2006).

Um processo de educação permanente com os profissionais da Atenção Básica (AB)

possibilita  a  construção  de  novas  práticas  e  mudanças  nos  processos  de  trabalho  que  não

produzem os resultados esperados. Os objetivos mais importantes das ações de saúde em HAS

são o controle  da pressão arterial  e a  redução da morbi  mortalidade  causada por essas  duas

patologias.  Portanto,  fazer  uma  intervenção  educativa,  sistematizada  e  permanente  com  os

profissionais  de Saúde é um aspecto fundamental  para mudar  as práticas em relação a esses

problemas (CAMPBELL et al., 2003; DROUIN et al., 2006; ONYSKO et al., 2006; BONDS et

al., 2009).

Os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações são, sobretudo, das

equipes de Atenção Básica (AB). As equipes são multiprofissionais, cujo processo de trabalho

pressupõe vínculo com a comunidade e a clientela adstrita, levando em conta a diversidade racial,

cultural,  religiosa  e  os  fatores  sociais  envolvidos.  Nesse  contexto,  o  Ministério  da  Saúde

preconiza que sejam trabalhadas  as modificações  de estilo de vida,  fundamental  no processo

terapêutico  e  na  prevenção  da  hipertensão.  A  alimentação  adequada,  sobretudo,  quanto  ao

consumo de sal e ao controle do peso, a prática de atividade física, o abandono do tabagismo e a

redução do uso excessivo de álcool são fatores que precisam ser adequadamente abordados e

controlados,  sem os  quais  os  níveis  desejados da  pressão  arterial  poderão  não ser  atingidos,

mesmo  com  doses  progressivas  de  medicamentos  (GRUPO  HOSPITALAR  CONCEIÇÃO,

2009)
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A maioria dos indivíduos com hipertensão possui a elevação persistente da pressão

arterial como resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão,

o que a define como essencial. Já a HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente

tratável e / ou curável, acometendo menos de 3% dos hipertensos. A correta avaliação destes

pacientes  é  fundamental,  visto  que  pode  determinar  a  interrupção  dos  anti-hipertensivos

(SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  HIPERTENSÃO;  SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).

O estilo de vida é claramente um dos maiores responsáveis pela patogenicidade e alta

prevalência  da  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS).  Entre  os  aspectos  associados  estão

principalmente  os  hábitos  e  atitudes  que  corroboram  para  o  aumento  do  peso  corporal,

especialmente associado ao aumento da obesidade visceral; alto consumo energético; e excesso

ou  deficiência  de  nutrientes,  associados  ao  padrão  alimentar,  baseado  em  alimentos

industrializados (BRASIL, 2001; CANAAN et al., 2006).

Entre os hábitos de vida, a alimentação ocupa um papel de destaque no tratamento e

prevenção da HAS. Uma alimentação inadequada está associada de forma indireta a maior risco

cardiovascular,  que  pode,  ainda,  ser  associado  a  outros  fatores  de  risco  como  obesidade,

dislipidemia e HAS. Várias modificações dietéticas demonstram benefícios sobre a PA, como a

redução da ingestão de sal e álcool, redução do peso e possivelmente aumento no consumo de

alguns micronutrientes, como potássio e cálcio. Alguns estudos indicam que o padrão dietético

global, mais que um alimento isolado, tem maior importância na prevenção de doenças e redução

da morbidade e mortalidade cardiovascular (MIRANDA; STRUFALDI, 2012).

A promoção  do  estilo  de  vida  mais  ativa  tem sido  utilizada  como  estratégia  de

desenvolver  melhoria  nos  padrões  de  saúde  e  na  qualidade  de  vida.  Estudos  recentes  têm

demonstrado  que  intervenções  não  farmacológicas  no  manejo  da  HAS,  complementares  ao

tratamento, são cada vez mais relevantes na prática clínica. A redução do peso e a menor ingestão

de sódio e álcool, associados às práticas corporais, podem reduzir em até 10 mmHg a pressão

arterial sistólica (PAS) (KITHAS; SUPIANO, 2010).

O fortalecimento da importância das ações básicas de saúde resultou da necessidade

de acompanhar o paciente crônico com visão integral de sua realidade da vida. 
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Com esse intuito, a estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF), Implantada no

Brasil,  a  partir  de 1994 (ALVES,  2006),  teoricamente  deveria  contribuir  para  o aumento  da

adesão desses pacientes e para a redução das complicações.

2. PROBLEMA

                   A unidade básica de saúde de Mocambo tem uma população de 4.595 pacientes

cadastrados, com hipertensão arterial 290. Deles, sofreram complicações 83, representando  28,6
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% dos pacientes,  o que constitui um aspecto, em que a equipe da saúde deve atuar de imediato,

para  evitar  as  complicações  de  deficiências  leves  ou  graves  assim,  como  tempos  longos  de

internação, sendo de grande importância a modificação no perfil da população com relação aos

hábitos  alimentares  e  de  vida,  que  indica  uma  exposição  cada  vez  mais  intensa  a  riscos

cardiovasculares  entre  as  principais  complicações  da  hipertensão  arterial  sistêmica

(SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  HIPERTENSÃO;  SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).

3.  JUSTIFICATIVA

Entende-se  que  a  estratégia  de  saúde  da  família  nos  permite  vivenciar  grandes

oportunidades para o desenvolvimento de um Sistema Único de Saúde (SUS), de caráter genuíno,

apesar das dificuldades e barreiras que são encontradas no cotidiano. Desafios são enfrentados

diariamente, mas recompensas também podem ser constadas através da realização de trabalhos
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com o intuito de prevenir os agravos de saúde, ao perceber que um hipertenso está com a Pressão

Arterial  (PA)  controlada  (SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  HIPERTENSÃO;  SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).

Há algumas décadas, as doenças do aparelho circulatório ou cardiovasculares eram a

primeira causa de morte no Brasil. Dentro deste contexto, a hipertensão arterial representa uma

das situações clínicas que atingem o aparelho circulatório, e um dos principais fatores de risco

para  outras  doenças  como  as  cerebrovasculares,  as  vasculares,  as  isquêmicas  do  coração,

contribuindo para elevar os índices de morbidade e mortalidade (Ribeiro AB, 1996).

    O conceito de Promoção de Saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde

(OMS), desde a Conferência de Ottawa, em 1986, é visto como um princípio orientador das

ações de saúde em todo o mundo.

    No Brasil, o conceito de saúde entendida como um estado de completo bem-estar

físico, mental e social, não se pode restringir a problemas sanitários ou à prevalência de doenças.

Hoje, além das ações de prevenção e assistência, considera-se cada vez mais importante atuar

sobre os fatores determinantes da saúde. A adoção de um estilo de vida saudável pode prevenir o

aparecimento da hipertensão arterial, ou diminuir os níveis de pressão arterial, prevenindo assim

o risco de doença cardiovascular (Durrani, Irvine, & Nolan, 2012). Existem  alguns  hábitos  de

vida que podem reduzir os valores de pressão arterial ou evitar os seus níveis elevados como a

perda  de  peso,  redução  do  consumo  do  álcool  e  tabaco,  atividade  física  regular,  consumir

refeições  com quantidades  reduzidas  de sal,  fazer  uma dieta  saudável  e  a  redução do stress

usando técnicas de gestão de stress (Durrani, et al., 2012; Ribeiro, et al., 2011).

Espera-se desenvolver ações para que os adultos com HAS sintam-se sensibilizados

para  aquisição  de  comportamentos  de  adesão  ao  tratamento  e  mudanças  no  estilo  de  vida,

evitando graves complicações, tanto as agudas como as crônicas (SOCIEDADE BRASILEIRA

DE  HIPERTENSÃO;  SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  CARDIOLOGIA;  SOCIEDADE

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).

Tendo como referência a importância da alteração de hábitos de vida e da promoção

da adesão terapêutica na hipertensão arterial, bem como a importância das cognições da doença

nas complicações e sua prevenção na adesão terapêutica, o presente programa de intervenção

pretendeu ajudar os indivíduos que possuem hipertensão arterial a lidar e a viver melhor com a
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sua  doença,  logrando  elevar  a  qualidade  de  vida,  alcançando  o  controle  dessa  patologia  e

diminuindo as complicações e a morte (MIRANDA; STRUFALDI, 2012). 

    A mudança nas quantidades de alimentos ingeridos e na própria composição da dieta

provocou alterações significativas do peso corporal e distribuição da gordura, com o aumento

progressivo da prevalência de sobrepeso ou obesidade de nossa população. Adicione-se a isso a

baixa  freqüência  à  prática  de  atividade  física,  que  também contribui  no  delineamento  desse

quadro, além do abandono e o não comprimento adequado do tratamento. 

Então  pretendeu-se,  com o  presente  trabalho,  aumentar  a  qualidade  da  vida  dos

pacientes,  elevando  os  conhecimentos  em relação  à  doença  e  aos  cuidados  para  prevenção,

diminuindo assim, no mínimo, o aparecimento das complicações  (Ministério da Saúde).

4. OBJETIVOS

4.1.  OBJETIVO GERAL

• Promover  ações  que  venham  a  diminuir  as  complicações  da  hipertensão  arterial  na

atenção básica.
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Identificar  os  fatores  determinantes  da  aparição  e  evolução  das  complicações  da

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).

• Esclarecer  aos  pacientes  sobre  os  riscos  de  desenvolverem  as  complicações  da

hipertensão arterial.

• Identificar  os  portadores  de  hipertensão  arterial  com dificuldade  no  cumprimento  do

tratamento anti-hipertensivo na Unidade de Saúde. 

• Realizar ações educativas de promoção, prevenção e assim elevar a qualidade de vida dos

pacientes hipertensos, diminuindo as possíveis complicações.

5. META

                   Disponibilizar informações sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica na população ads-

trita ao estudo e à equipe de saúde para elevar os conhecimentos da doença com a conseqüente

melhora da atenção e elevação da qualidade de vida dos pacientes. E assim, diminuir as compli-

cações mais freqüentes que acontecem em nossa área de abrangência, evitando as conseqüências

irreversíveis em muitos dos casos, focando em mudança dos hábitos e melhoria da qualidade de

vida.
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6.  REVISÃO DE LITERATURA

6.1. Hipertensão arterial sistêmica

 A hipertensão arterial é um transtorno do sistema cardiovascular caracterizado pela

existência de valores persistentes de pressão arterial superiores aos considerados universalmente

normais, sendo que a pressão arterial normal de um adulto corresponde a uma pressão sistólica

máxima menor ou igual a 140 mmHg e a uma pressão diastólica menor ou igual a 90 mmHg

(World Health Organization [WHO], 2013).

Sabe-se  que  a  causa  primária  para  a  maioria  dos  casos  de  hipertensão  arterial  é

desconhecida,  uma  vez  que  apenas  5%  dos  pacientes  possuem  pressão  alta  por  motivos

secundários a outras patologias (renais, tireoidianas, hipofisárias, adrenais) (WHO, 2002; OPAS,

2003). Índices elevados de pressão arterial ao longo dos anos podem causar lesões em diversos

órgãos-alvo  (olhos,  rins,  coração  e  cérebro,  por  exemplo),  devido  à  agressão  ao  endotélio

vascular  pela  alta  pressão nas pequenas artérias  dos órgãos.   Compreende-se que em muitos

indivíduos a hipertensão se manifesta associada a outras patologias, o que aumenta o padrão de

morbidade da mesma (WHO, 2002; OPAS, 2003).

(Médicos da família) e (Atenção Básica) são capacitados para identificar os casos que

necessitam  de  outros  níveis  de  atenção  à  saúde,  mas  a  maioria  dos  hipertensos  consegue

controlar-se na Atenção Primária à Saúde (APS) (OMS, 2005). 

Na assistência integral à saúde, é necessário tratar o indivíduo como um todo. E a

Unidade de Atenção Primária  à Saúde (UAPS) é que se insere neste contexto de prevenção,

promoção  e  assistência,  a  fim  de  evitar  complicações,  muitas  vezes,  incapacitantes.  (OMS,

2005). A ampliação das ações com esse grupo de risco deve ser preconizada,  em virtude do

custo-benefício  do  controle  da  hipertensão  arterial  (consultas  periódicas,  grupos  educativos,

visitas domiciliares) em detrimento do custo do tratamento dos agravos (hemodiálise, cirurgias

de  reperfusão  em  infarto  cardíaco,  tratamento  da  retinopatia  hipertensiva,  internações,

fisioterapia, etc.). 

Percebe-se que os gastos em saúde são minimizados se a intervenção for feita na

atenção primária, e não na secundária ou terciária, havendo possibilidade de promover melhor

qualidade de vida para a comunidade (HNSC. SSC, 2008). 
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A prevenção de danos que acometem o indivíduo hipertenso é uma das principais

abordagens realizadas pela Estratégia de Saúde da Família. O caráter crônico da doença e sua

instalação  insidiosa,  que  pode  permanecer  assintomática  por  15  a  20  anos,  confirmam  a

importância do acompanhamento e da adesão ao tratamento pelos pacientes. (OMS, 2005). Há a

necessidade de uma mudança de estilo de vida dos pacientes  (hábitos alimentares,  prática de

exercícios), uma vez que é uma doença de difícil controle apenas no âmbito ambulatorial. 

É importante que não só o hipertenso, mas toda sua família se conscientize acerca da

importância  dos  hábitos  saudáveis  de  vida  como  principais  medidas  de  prevenção  contra  a

hipertensão. (SBC; SBH; SBN, 2006). Há, ainda hoje, uma grande não-adesão ao tratamento por

parte dos pacientes, devido ao tratamento prolongado e de alto custo, além da presença de efeitos

colaterais dos medicamentos. Percebe-se que há influência da relação equipe de saúde-paciente,

muitas vezes insatisfatória, e falta de motivação por parte dos usuários, o que se associa a fatores

externos, como carência do sistema de apoio, dificuldades financeiras e dificuldade de acesso ao

sistema de saúde (BRASIL, 2006). Observa-se que alguns instrumentos da prática da APS são

importantes para a resolução da maioria das questões suscitadas, como a realização de grupos

educativos,  que permitiriam uma maior  orientação à população acerca da doença e de como

preveni-la, e a realização de visitas domiciliares, em que a equipe de saúde poderia avaliar “in

loco” a relação entre auto-cuidado e fatores de risco de cada indivíduo (HNSC, SSC, 2008).

Além de  prevenção e  educação em saúde aos  hipertensos,  também são realizadas  atividades

voltadas ao Diabetes Mellitus, dislipidemia, câncer, entre outras, sempre com uma abordagem

preventiva e multidisciplinar (OMS, 2000). 

Notifica-se  que  a  abordagem  preventiva  e  de  promoção  à  saúde,  à  Hipertensão

Arterial é importante, uma vez que esta é uma doença muitas vezes silenciosa e com alto índice

de morbidade e mortalidade, sendo eficazes atividades que minimizem os danos à saúde.  

6.2. Complicações

Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças

decorrentes  de aterosclerose e  trombose,  que se manifestam,  predominantemente,  por doença

isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Em decorrência de cardiopatia

hipertensiva  e  isquêmica,  é  também  fator  etiológico  de  insuficiência  cardíaca.  Déficits

cognitivos, como doença de Alzheimer e demência vascular, também têm HAS em fases mais

precoces da vida como fator de risco. Essa multiplicidade de conseqüências coloca a HAS na
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origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como uma das

causas  de  maior  redução  da  expectativa  e  da  qualidade  de  vida  dos  indivíduos  (DUNCAN;

SCHMIDT; GIUGLIANI, 2006).

6.3. Mudanças nos hábitos de vida

O tratamento não-farmacológico tem como objetivo diminuir os fatores de risco para

DCV e reduzir a pressão arterial. Deve-se iniciar um processo de educação em saúde, no qual o

paciente é estimulado a adotar medidas que favoreçam a adesão às recomendações. As medidas

sugeridas  terão impacto no seu estilo  de vida.  E sua implementação depende diretamente da

compreensão do problema e da motivação em aplicar essas medidas. Os profissionais da saúde,

ao aconselharem modificações de hábitos, devem apresentar ao paciente as diferentes medidas e

possibilidades de implementá-las para que ele possa adaptá-las à sua situação socioeconômica e à

sua cultura, obtendo, dessa forma, maior adesão ao tratamento.

Ressalta-se  a  importância  de  uma  abordagem  multi  ou  interdisciplinar  e  o

envolvimento dos familiares do hipertenso nas metas a serem atingidas. Nas consultas médicas e

de enfermagem, o processo educativo preconiza a orientação de medidas que comprovadamente

reduzam a pressão arterial, entre elas: hábitos alimentares adequados para manutenção do peso

corporal e de um perfil lipídico desejável, estímulo à vida ativa e aos exercícios físicos regulares,

redução da ingestão de sódio, redução do consumo de bebidas alcoólicas, redução do estresse e

abandono do tabagismo (OPAS; Chobaniam AV, 2003) (gerando necessidade de menores doses

e de menor número de fármacos) e reduzem o risco cardiovascular. Modificação - Recomendação

- Redução (mmHg) - Grau Redução de peso - Manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m.  

Dieta DASH – Recomenda-se:

Alimentação rica em frutas e vegetais. Pobre em gordura total e saturada. 

Redução de sal. Não mais de 6,0g de sal / dia. 

Atividade física 

Atividade aeróbica, por 30 minutos pelo menos, na maioria dos dias da semana.

Moderação no consumo de álcool 

É aconselhável que o consumo de álcool não ultrapasse 30 ml de etanol / dia (90 ml

de destilados, 300 ml de vinho e 720 ml de cerveja) para homens e, 15 ml de etanol / dia para

mulheres e indivíduos de baixo peso. 
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Alimentação saudável e redução de peso 

Recomenda-se uma alimentação rica em frutas,  verduras,  legumes,  laticínios  com

pouca gordura, grãos integrais, nozes, frango, peixe, potássio, cálcio, magnésio, fibras, proteínas

e pobre em sal,  carne vermelha,  gordura total  e saturada,  colesterol,  doces e açúcar simples.

Trata-se da dieta DASH ( Dietary Approaches to Stop Hypertension ), que mostrou ser eficaz no

manejo  da  HAS,  como visto  anteriormente.  A indicação  do aumento  de  alimentos  ricos  em

potássio  se  justifica  pelo  seu  efeito  anti-hipertensivo  e  pela  ação  protetora  contra  danos

cardiovasculares, e também é útil como medida auxiliar para pacientes submetidos à terapêutica

com diuréticos (OMS, 2000; BRASIL 2010). 

A alimentação deve visar à ingestão em torno de 100 mmol / dia de cloreto de sódio

(6,0 g de sal, aproximadamente uma colher de chá), e os pacientes devem ser orientados para

leitura dos rótulos dos alimentos industrializados, a fim de observar a presença e a quantidade de

sódio contida nos mesmos, pois a literatura mundial é unânime em considerar a forte correlação

entre ingestão de sal e elevação da pressão arterial. Quanto aos pacientes com excesso de peso,

eles devem ser estimulados a alcançar um índice de massa corporal IMC inferior a 25 kg/m para

menores de 60 anos, e de 27 kg/m para maiores de 60 anos e/ou relação cintura-quadril inferior a

0,8 para mulheres, e 0,9 para homens. Estes pacientes devem ser orientados a seguir uma dieta

hipocalórica  balanceada,  com  fracionamento  alimentar,  evitando  açúcares  e  doces  (Brasil,

Dickison HO, Mason JM, 2006).

Atividade física regular 

O exercício físico regular reduz a pressão arterial e fornece benefícios adicionais, tais

como:  diminuição  do  peso  corporal,  ação  coadjuvante  no  tratamento  das  dislipidemias,  da

resistência da insulina, do abandono do tabagismo e do controle do estresse, além de melhorar a

qualidade de vida (SBC; Dickison HO, 2006). Exercícios físicos como a caminhada e a natação

são recomendadas numa intensidade entre 50% a 70% da freqüência cardíaca máxima, durante

30 a 45 minutos, na maior parte dos dias da semana (SBC, SBH, SBN, 2006).  

Moderação do consumo de bebidas alcoólicas 

    O consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e a variabilidade pressórica,

aumenta a prevalência da hipertensão, é fator de risco para acidente vascular encefálico e pode

ser uma das causas de resistência à terapêutica anti-hipertensiva e à adesão. Os pacientes com

consumo excessivo de álcool devem ser estimulados a reduzi-lo ou evitá-lo. É aconselhável que o



19

consumo de álcool não ultrapasse 30 ml de etanol/dia (90 ml de destilados, 300 ml de vinho e

720 ml de cerveja) para homens e, 15 ml de etanol/dia para mulheres e indivíduos de baixo peso

(SBC, SBH, SBN, 2006).

Abandono do tabagismo 

A pressão arterial e a freqüência cardíaca se elevam durante o ato de fumar, mas o

uso prolongado da nicotina não se associa à maior prevalência de hipertensão. Indivíduos que

fumam têm risco muito aumentado para doença coronariana e AVC. Aqueles que fumam mais de

uma carteira por semana aumentam em 5 vezes o risco para morte súbita. O cigarro também

aumenta a resistência às drogas anti-hipertensivas (KAPLAN, 2008). 

Medidas antiestresse

     As evidências  de resposta  hipotensora  e  prolongada às  medidas  antiestresse  são

controversas, porém, elas indubitavelmente melhoram a qualidade de vida (SBC; SBH; SBN,

2006). Quando ativamos o SNS e não ocorre uma resposta física de consumo de energia pelo

exercício muscular, esse estresse “inicialmente natural” (mecanismo de proteção) continua o seu

processo  com  uma  intensa  liberação  hormonal,  podendo  causar  problemas  de  saúde.  Esse

“estresse  indesejado”,  causado  pelo  estímulo  constante  desse  sistema,  leva  a  produção  dos

hormônios adrenalina e noradrenalina que estimulam o coração e os vasos sanguíneos levando ao

aumento do risco cardiovascular. A ação do SNS aumenta tanto a freqüência como a força dos

batimentos cardíacos. Também produz uma contração da maioria das arteríolas, mas expande as

arteríolas de determinadas áreas, como na musculatura esquelética, onde é necessária uma maior

irrigação sanguínea. Além disso, o SNS diminui a excreção renal de sal e água, aumentando

assim o volume sanguíneo do corpo, interferindo na pressão arterial (BRASIL, 2006).

  



20

7.  METODOLOGIA 

 Estudo longitudinal,  com 220 participantes,  e  faixa  etária  entre  18 e  65 anos,

independente de sexo, raça e religião,  selecionados aleatoriamente,  que estejam conscientes e

orientados, e que aceitarem participar da pesquisa, a qual será  desenvolvida na Unidade Básica

de  Saúde  Antonio  Leocádio  Sampaio,  no  município  Marco,  Ceará  Brasil.  A  Unidade  está

localizada na região Nordeste, estado do Ceará, a 220 km da capital Fortaleza, e a 32 km da

cidade  de  Marco,  caracterizada  por  uma  população  rural  dedicada  às  atividades  agrícolas  e

artesanais.

                   A Unidade Básica de Saúde UBS tem uma população de 4.595 habitantes e 1.005

famílias cadastradas, com diagnostico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 290 pacientes. O

projeto de intervenção será feito na Unidade Básica de Saúde, no período de maio a setembro de

2015.

                   Critérios de exclusão: apresentarem debilidades físicas, cognitivas e clinicas que o

impossibilitasse de se expressar verbalmente e compreender a conversa, ter menos de 18 anos, e

aqueles que não aceitarem participar na investigação. 

Os pacientes selecionados serão encaminhados à consulta medica e de enfermagem,

onde os registros de dados serão avaliados, o conhecimento dos fatores de risco e das possíveis

complicações,  o  uso  regular  ou  não de  medicamentos,  práticas  de  atividade  física  e  regime

alimentar, através de uma entrevista individual, tirando as duvidas e detectando os problemas que

apresentam esses pacientes, com periodicidade semanal, no mesmo dia de agendamento destes

pacientes com hipertensão, nas quintas-feiras, tempo de duração de 20 minutos, como estabelece

no Programa (Anexo 01). 

Para o primeiro momento será aplicado o questionário de Qualidade de Vida SF 36

(Ciconelli,  1997, Anexo 02) para os pacientes e familiares,  a fim de reconhecer quais são as

principais  dúvidas  acerca  do  assunto.  No  segundo  momento  serão  realizadas  as  atividades

educativas através de palestras e entrega de panfletos, com o objetivo de instruir os usuários. No

terceiro  momento,  à  medida  que  as  famílias  forem  sendo  educadas,  serão  reaplicados  os

questionários  (três  meses  após  a  avaliação  inicial),  para  avaliar  o  resultado  das  medidas

educativas adotadas.
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O  inicio  das  atividades  educativas  se  efetuaram  com  grupos  em  média  de  25

pacientes por sessão, no salão de reuniões da Unidade Básica de Saúde, semanalmente no horário

da tarde, sempre com linguagem clara, e adequada aos pacientes com entendimento do conteúdo

exposto, em ambiente calmo e tranqüilo,

Temas a tratar para a educação em saúde são: conceito, fatores de risco, alimentação

saudável,  hábitos  nocivos  à  saúde,  tratamento  medicamentoso  e  não  medicamentoso  e  a

prevenção das complicações.  

                 Será feita uma avaliação semanal, na reunião da equipe, todas as segundas-feiras, das

principais necessidades apontadas pelos pacientes e assim aproveitado o espaço para reavaliar

ações. Ao final das sessões de educação para saúde, os pacientes terão uma nova consulta e

entrevista, para avaliar os conhecimentos que tiverem da doença, depois das intervenções.   Os

pacientes serão subdividos em três grupos, por faixa etária de (18 a 35,   45 a 50 e 51 a 65 anos).

  Para a análise de dados, será utilizado o Programa SPSS 14.00 (SPSS, Chicago, Il).

As variáveis serão descritas em percentuais (sexo e religião) e as demais em média e desvio

padrão. Será usado teste t de Student  para os grupos de pacientes, Análise de Variância por

postos de Friedman para os questionários,  e o Qui-quadrado para subdivisão dos 03 grupos

(intra-grupos) e, valores com P < 0.05, serão considerados estatisticamente significantes (Levin,

1987). 

              O Projeto será aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa antes de ser iniciado

(Declaração  de  Helsinque,  2008),  e  todos  assinarão  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido (TCLE) (Anexo2), em duas vias, e uma delas ficará em poder do participante. Esse

estudo não apresenta conflitos de interesses.

8. CRONOGRAMA



22

Cronograma de atividades 

Etapas do projeto Maio Junho Julho Agosto Setembro

Planejamento e Organização da investigação. x x

 Entrevista aos pacientes com HAS da Unidade

Básica de Saúde  

x x

 Reunião com a equipe da saúde da Unidade para

planejar as atividades a desenvolver no

atendimento dos pacientes com hipertensão

arterial sistêmica.  

x

 Sessões com os pacientes com hipertensão

arterial sistêmica em grupos de 25 cada /u, na

UBS Antonio Leocádio Sampaio. 

x x x

Avaliação da intervenção. 

Envio para Congresso na Atenção Atenção Básica

em 2015.

x

9. RECURSOS NECESSÁRIOS

Recursos Humanos: Equipe de Saúde da família ( Médico, Enfermeiro, Técnico de enfermagem,

Agentes de saúde) e Fisioterapeuta.
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Recursos  Materiais:  Prontuários  dos  pacientes  portadores  de  hipertensão  arterial  sistêmica,

cartolinas, cartazes educativas, paineis com fotos ilustrativas, fichas para avaliação dos pacientes,

canetas  piloto,  computador,  cadeiras  em  bom  estado,  ventilador,  televisão,  DVD,

Esfigmomanômetro, estetoscópio, balança para peso, fita métrica (medição da cintura abdominal)

.

10. RESULTADOS ESPERADOS

1- Identificar  um percentual  próximo dos 100% dos pacientes  portadores  de hipertensão

arterial com riscos de complicações.
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2- Aumentar o conhecimento dos pacientes e familiares sobre os principais fatores de risco

da doença e as conseqüências de sua presença no organismo, a importância das mudanças

dos hábitos de vida e a prevenção das complicações.  

3- Capacitar  100%  dos  profissionais  da  Unidade,  com  o  objetivo  de  incorporar  novas

estratégias em relação à prevenção das complicações da hipertensão arterial.

4- Elevar a qualidade das consultas e sistematizar o atendimento aos pacientes hipertensos,

com ações de promoção e prevenção dos agravos à saúde dos pacientes estudados. 

5- Melhorar a conscientização de pacientes e familiares sobre a HAS, e possível melhoria na

qualidade de vida.

11. ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Custeio Quantidade Valor Unitário (R$) Valor total (R$)

Resma de papel A4  2  17,00                                 34,00 

Cartinhas 5 10,00                                 50,00 
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Caixa de canetas        
Do tipo piloto com 12 unidades

1 23,00   23,00

Cartucho HP 21 preto 1 72,00   72,00

TOTAL …............................................................................................................179,00

MATERIAL PERMANENTE

Computador 1 1.400 1.400,00

TOTAL  …........................................................................................................1.400.00

SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA

Combustível (gasolina comum)   50  2,90 145.00    

TOTAL................................................................................................................145,00

TOTAL GERAL ….............................................................................................1.724,00

11.1. VIABILIDADE

O projeto de intervenção para diminuir as complicações da hipertensão arterial é viável e

possível de ser realizado, pois se trata de uma das problemáticas mais freqüentes com conseqüên-

cias graves em nossa UBS e como tal, teremos que procurar todas as soluções possíveis e viáveis

para a diminuição de sua incidência e complicações.  Os gestores do  município estão sensibiliza-

dos e conscientizados com a situação e têm a disponibilidade dos recursos necessários para reali-

zar o projeto.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  atenção  à  saúde  dos  portadores  de  hipertensão  arterial  é  uma  das  prioridades  na

Estratégia Saúde da Família. 

A atenção primaria de saúde age diretamente na prevenção de doenças como a hipertensão

arterial que vem aumentando na população geral por maus hábitos na alimentação, e a não prática

de exercícios físicos.  O desenvolvimento deste trabalho visa promover medidas educativas em

saúde, focando na hipertensão arterial e suas possíveis complicações, nos principais fatores de

risco,  assim  como  esclarecimentos  sobre  como  o   paciente  hipertenso  pode  ter  um  dano

cardiovascular, cérebro vascular o em outro órgão de maneira inesperada, informando o quanto

de  medidas  educacionais  e  as  mudanças  nos  hábitos  de  vida   pode  diminuir  os  danos,

repercutindo assim na melhoria da qualidade de vida.

Os  produtos  esperados  com  a  aplicação  do  Plano  de  ação  são  recursos  humanos

capacitados,  elevando  os  conhecimentos  por  parte  dos  pacientes  portadores  de  hipertensão

arterial,  em  relação  à  sua  doença  e  suas  complicações,  sobreposição  e  o  baixo  nível  de

escolaridade e localização rural, monitorando o programa, de maneira permanente e mantendo,

no tempo, as ações propostas com a fim de diminuir  os indicadores desfavoráveis e elevar a

qualidade  de vida.

O presente projeto  de intervenção visa à capacitar os profissionais da saúde, monitorar o

programa  de  hipertensão  arterial  sistêmica,  diminuir  as  complicações,  melhorando  assim,  a

organização e o processo de trabalho  no Posto de Saúde da Família  .
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                                                           ANEXO 1

FICHA DO PACIENTE  

ROTERIRO DE ALGUMAS QUESTÕES PARA ENTREVISTA  

Identificação

Nome_________________________________________________________________________

Endereço______________________________________________________________________

Bairro_________________  Cidade_________________________  Estado______

CEP__________________________________________________________________________

Telefone_______________________________________________________________________

Data de Nasc.: ____ / ____ / ____ Idade_______ Sexo__________________________________

Estado

civil__________________________________________________________________________

RG:__________________________________________________________________________

Escolaridade

Analfabeto (   )  1º grau Completo (   )  Alfabetização rudimentar   (   )

2º grau Incompleto (   )     Superior (   )  

Condições socioeconômicas

Ativo (   )  Inativo(   )  Aposentado (   ) Dependente (   )  Desempregado (   )

Profissão______________________________________________________________________

Avaliação Clínica

PA _________________________ Peso __________ kg  Altura ____________ m  Hipertensão

arterial na família

IAM – infarto do miocárdio:

AVC – acidente vascular cerebral:

 Data do diagnostico de Hipertensão arterial

Uso de medicamentos e cumprimento de horário



33

Tabagismo: Não  (    )  Ex-Tabagista (   )  Há quanto tempo ?  Sim  (    ).  Se Sim,  quantos

cigarros /dia e há quanto é Tabagista: …...........................................................................................

Álcool: Diariamente (   ) Socialmente (semanal ?)

Sal (adiciona sal na comida pronta): ….............................................................................................

Pílula anticoncepcional ….................................................................................................................

Asma (   )

Diabetes (   )

Gota (   )

Nefropatia (   )

Claudicação (   )

Indícios HA secundária (   )

Estresse  

Alimentação saudável              si                                   no       

Alimentos mas freqüentemente ingeridos.           

Prática de exercícios físicos. 

Assistência regular no posto de saúde. 

Qualidade da atenção recebida por médico. 

Qualidade da atenção recebida por enfermeiro.
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Anexo 02  
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  CEARÁ  –  UFC/UNASUS  PÓS-GRADUAÇÃO  DO

Programa Mais Médicos / Curso de Pesquisa. Saúde e Inovação em Saúde da Família. 

Pelo Presente, solicitamos a V. Sra. Autorização para sua participação no estudo desenvolvido na

…..............................................................................;  um estudo para elaboração de Trabalho de

Conclusão (TC) do Curso de Pós-Graduação do Programa Mais Médico, Ministério da Saúde. Os

resultados  poderão  ser  divulgados,  assegurando-se  o  sigilo  dos  dados  obtidos,  bem como  o

anonimato  de  todos  os  participantes  do  projeto  intitulado: HIPERTENSÃO  ARTERIAL

SISTÊMICA – PREVENÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA. Ressalta-se que a participação nessa

pesquisa não incide nenhuma despesa para o participante ou para a comunidade. Na certeza de

contar com a sua compreensão e valorosa cooperação, agradecemos antecipadamente.

 TESTEMUNHAS 

1_____________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                                        Assinatura do (a) Participante

Local/data: ___/___/___

Atenciosamente 

Coordenadora da pesquisa: Idania Fernandez Ramos (Executora e autora do trabalho)
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