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Resumo
Foi realizada uma intervenção educativa com participação comunitária na unidade de
saúde Santa Rita com pacientes com hipertensão arterial descontrolados,com o objetivo
de mudar conhecimentos e atitudes relacionadas a patalogia.. O universo de estudo foi de
20 pacientes, dos quais foi aplicado um questionário sobre alguns temas da doença, previ-
amente avaliado. Depois da capacitação (dois meses depois), foram avaliados novamente
com o mesmo questionário para medir os resultados da mesma. As variáveis utilizadas
foram:sexo, idade, nível escolar, também foi enumerada os fatores de riscos: obesidade,
sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, maus hábitos alimentícios. No presente estudo se-
guem a distribuição por sexo com 50% de cada sexo; a idade houve um predomínio do
grupo etário de 35-39 nos homens, com 03 para um 15% do total; nas mulheres houve a
mesma quantidade em dois grupos (40-44 e 55-59) com 03 cada um para um 15% do total.
Depois da intervenção (dois meses depois) houve um aumento do nível de conhecimento
por parte dos participantes (pacientes). Isso nos permitiu ao final do projeto chegar a
conclusões e oferecer recomendações.

Palavras-chave: Fatores de Risco, Hipertensão, Obesidade





Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1 Objetivo Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Objetivos Específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 REVISÃO DA LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5 RESULTADOS ESPERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25





9

1 Introdução

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Rita, está localizada na região do Distrito
Sanitário de Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na periferia do Município de Curitiba,
Capital do Estado do Paraná, na região sul do Brasil. O clima é temperado , com tempera-
turas médias abaixo de 18 °C nos meses de inverno , caindo por vezes para perto de 0 °C,
em dias mais frios. Por outro lado, o clima local também é influenciado pelas massas de
ar seco, as precipitações são abundantes durante o ano todo . Santa Rita foi inaugurada
no 1997 e tem um Bairros:tatuguara. A partir do ano 1998 começou a trabalhar com o
modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Existem áreas de invasão com vários
pontos de tráfico de drogas ilícitas o que configurauma área de risco importante.Tem 1
escola,1 creche e 5 Igreja. Quase 50% das famílias são beneficiadas por algum programa
social como Bolsa de Família e Leite da crianca.

Na área existe 3 associações de moradores, estos grupos se juntam a cada 30 dias(primeira
quarta) para organização social e politica, trabalham pela continúa construção do SUS
e consequentemente melhoria no atendimento da saúde para as população. Existem líde-
res(16) comunitarios que fazem parte do conselho local de saúde. No que diz respeito ao
grau de instrução dos moradores da comunidade existem analfabetos, principalmente entre
os idosos. A escolaridade da população maior de 15 anos no ano 2015 era: 19.54%, sem ins-
trução/ensino fundamental incompleto, 14.87% com ensino fundamental completo/ensino
médio incompleto, 54.13% com ensino médio completo e 8.36% não estava determinada.
Nesse ano, a taxa de analfabetismo foi de 2.1%. Considera-se que a maioria das moradias
tem boas condições de infraestrutura. O perfil econômico da comunidade inclui famílias
que vivem da bolsa da família e empregados com um salário mínimo de R$1000. A taxa
de desemprego para moradores com 16 ou mais anos de idade é de 5.61% e em pessoas
com baixa renda chegava até 10.16%.

Na comunidade existe uma rede de ônibus integrada a Cidade de Curitiba, assim como
cobertura de rede de saneamento e de purificação da água potável realizada pela Compa-
nhia de Saneamento do Paraná. A Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada do SUS e
têm objetivo de oferecer assistência integral às necessidades básicas de saúde, desenvolver
ações de promoção de saúde e prevenção de agravos. Na Unidade são desenvolvidas ações
em diferentes áreas.

A UBS Santa Rita possui quatro Equipes de Saúde da Família (ESF) completos e uma
equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) Tipo 1, integrados segundo as
orientações do Ministério de Saúde (MS) do Brasil.No bairro existe uma UPA,não tem
hospitais, CAPS, etc. Os pacientes são encaminhados para atendimentos especializados
para as diferentes instituições do municipio Curitiba. No campo de assistência social
funciona o CRAS para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, êm
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suas necessidades e potencialidades identificada sesão acompanhadas por um profissional
de referência .O CRAS é a porta de entrada para os serviços de Proteção Social. Além do
CRAS o bairro conta com o apoio do FAS e do CREAS.

Segundo dados retirados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Rita temos cadastrados 3.646 pessoas ca-
dastradas , destes temos 1.346 homens, corresponde (47.14%) e 2.300 nulheres (52,85%),
sendo classificados em crianças menos de 1 ano 31 corresponde (1,27%), 1.147 pessoas até
20 anos(29,25%), entre 20 e 59 anos temos 2.143 (59.50%) e mais de 60 anos 325 ido-
sos(11,22%). Esta possui quatro equipes de ESF e uma equipe Núcleo de Apoio á Saúde
da Família (NASF). Conforme o SIAB do mês de junho de 2016 a prevalencia de Hiper-
tensão Arterial Sistemica (HAS), é de1026 pessoas corresponde 8,23% e 586 usuarios com
Diabete Melitus (DM) 2,71%. dados baseados total de populaçaõ 3646. Neste momento
a Hipertensao Arterial Sistemica (HAS) esta considerada entres as três primeiras causas
de morte no municipio, seja por suas complicações como o infarto agudo do miocardio
ou doença cerebrovasculares, mais de 50% de assistencia em consulta se deve a esta do-
ença e suas complicações e um grande número desses pacientes chegam descompensados
o que propicia grandes gastos de recursos causados pelas internações e compra de medi-
camentos, pode-se observar que de cada 10 consultas realizadas 4 são por HAS,e 2,5 estão
descompensados a eles se associa vários fatores de riscos.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clinica multifatorial caracteri-
zada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente
as alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos
sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos
cardiovasculares fatais e não fatais,afeta um numero importante de pacientes e não só na
população idosa em nossa comunidade, Hipertensão arterial sistêmica e doenças cardio-
vasculares no Brasil e no mundo. A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle.
E considerada um dos principais fatores de risco (FR) modificáveis e um dos mais im-
portantes problemas de saúde publica. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV)
aumenta progressivamente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma
linear, continua e independente (WILLIAMS, 2010)

Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas a elevação da
PA (54% por acidente vascular encefálico (AVE) e 47% por doença isquêmica do coração
(DIC), sendo a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e mais
da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos. Como já eu disse, ela (HAS) é um dos mais
importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cere-
brovasculares e renais, sendo responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente
vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial coronariana e, em combina-
ção com o diabete, 50% dos casos de insuficiência renal terminal. Um dos problemas da
hipertensão é sua alta prevalência que afeta a mais de 1,5 bilhões de pessoas á qual se
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adiciona que não todos os hipertensos estão diagnosticados, tratados ou, muito menos,
controlados. Estima-se que cerca de 07 milhões de pessoas morem por esta causa (25-30%
da população adulta, dos quais um numera importante não são tratados e de aqueles
que receberem tratamento mais de 50% não tem níveis de pressão arterial controlado)
(ALVARES et al., 2010).

Em Cuba, á padecem entornam de 30% dos adultos (em 2010 quase 2 300 000 casos
dispensarizados) e menos de 40% são controlados. Com o critério atual de diagnóstico
de hipertensão arterial (PA 140/90 mmhg), a prevalência na população urbana adulta
brasileira varia de 22,3% a 43,9%, dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido. A
principal relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas com-
plicações, tais como: Doença cérebro-vascula, Doença arterial coronariana, Insuficiência
cardíaca, Doença renal crônica, Doença arterial periférica. No Brasil, as DCV tem sido
a principal causa de morte. Em 2007, ocorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho
circulatório. Entre1990 e 2006 observaram-se uma tendência lenta e constante de redu-
ção das taxas de mortalidade cardiovascular. As DCV são ainda responsáveis por a alta
freqüência de internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados 1,3.
Como exemplos, em 2007 foram registrados 1.157.509 internações por DCV no Sistema
Único de Saúde (SUS). Em relação aos custos, em novembro de 2009 ocorreram 91.970
internações por DCV, resultando em um custo de R$ 165.461.644,33 (DATASUS) . A
doença renal terminal, outra condição freqüentemente na HAS, ocasionou a inclusão de
94.282 indivíduos em programa de dialise no SUS e 9.486 óbitos em 2007 (BRASIL, 2006).

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica acima de 30% . Considerando-se valores
de PA � 140/90 mmHg, 22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9% (media
de32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos .Entre os gêneros, a
prevalência foi de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres, semelhante a de outros países
. Revisão sistemática quantitativa de 2003 a 2008, de 44 estudos em 35 países, revelou uma
prevalência global de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres(CESARINO et al., 2008).
Em julho de 2013, o SIAB contava com 33,1 milhões de famílias brasileiras cadastradas,
abrangendo 114,4 milhões de pessoas ou aproximadamente 57,0% da população brasileira.

O maior número de atendimentos na unidade de saúde é por hipertensos. A incidência
e prevalência das doenças crônicas é atualmente uma questão preocupante para os profis-
sionais de saúde, métodos de pesquisa, tratamentos que contribuem para o seu declínio
e o estudo de todos os fatores que afetam seu desenvolvimento tornou-se extremamente
importante nas ciências da saúde. Em nosso dia-a-dia pode-se observar que de cada 10
consultas realizadas 04 são por hipertensão arterial, e 2,5 estão descompensado a eles se
associa vários fatores de risco, entre eles a não realização de forma sistemática e correta
de tratamento, também esta doença ocupa o segundo lugar nas disfunções em nosso mu-
nicípio. Por tudo isso decidiu fazer uma intervenção educativa em pacientes hipertensos
na Estratégia de Saúde da Família Santa Rita.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Realizar uma intervenção educativa nos pacientes com hipertensão arterial descontro-

lada no posto de saude Santa Rita pra prevenção das complicações.

2.2 Objetivos Específicos
-Conhecer o número de pacientes hipertensos que participarão no trabalho, e classificá-

los por idade, sexo e nivel educacional.
-Conhecer os fatores de risco relacionados com os pacientes que participarão da inter-

venção.
-Realizar uma avaliação dos conhecimentos sobre Hipertensão Arterial Sistêmica antes

e depois da intervenção, chegar a conclusão e emitir recomendações.
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3 Revisão da Literatura

A HAS è uma condiçao inicialmente assintomáticas, altamente prevalentes, de alto
custo social e de grande impacto no perfil de morbimortalidadeda população brasileira,
trazendo um desafio para o sistema público de saúde, sendo que a cronicidade dessas
condições torna este desafio ainda maior (BRASIL, 2006). Em 1808, Thomas Young fez
uma descrição inicial da hipertensão arterial como uma doença.Em1836,o médico Richard
Bright observou alterações causadas pela hipertensão no sistema cardiovascular em paci-
entes com pressão de alta, de doença renal crônica pela primeira vez em um paciente sem
doença renal foi relatada por Frederick Mahomed (1849-1884). Depois veio o invento do
manómetro e brasilete neumático pelo italiano Scipione1873-1937e a descoberta por Ni-
colai Serguievich Korotkoffem1905 deseussons epônimos, graças ao método desenvolvido
por ela na determinação da pressão arterial em 1896 (CESARINO, 2008)

O entendimento de hipertensão moderna começou com o trabalho do médico William
Harvey (1578-1657), que, em seu livro, De motu cordis foi o primeiro a descrever correta-
mente a circulação de sangue sistêmico bombeada ao redor do corpo pelos estudos clínico
novo coração por Sir William Gull e HG Sutton (1872) deu origem a uma descrição mais
detalhada das alterações cardiovasculares na hipertensão. Frederick Mahomed foi um dos
primeiros médicos a incorporar sistematicamente a pressão arterial medida como parte de
uma avaliação clínica (CESARINO et al., 2008). Em todo o mundo cerca de 691 milhões
de pessoas sofre com isso. Na maioria dos países, a prevalência é entre 15% e 30%. A
freqüência de hipertensão aumenta com a idade, revelando que depois de 50 anos quase
50% da população mundial sofre com isso. Distúrbios da pressão arterial são um dos pro-
blemas de saúde global e tiveram maior relevância na América Latina, foi considerada a
epidemia do século XXI (CESARINO, 2008). É uma realidade que indivíduos que sofrem
de hipertensão arterial são comparados ao resto da população de 7,5 vezes mais propen-
sos a sofrer um acidente vascular cerebral, 6 vezes mais risco de insuficiência cardíaca e
2,5 vezes mais para doença isquêmica do coração. Da mesma forma sabe-se que 15 mi-
lhões de mortes por doenças do aparelho circulatório no mundo 7,2 milhões ocorrem para
doença coronariana e 4,6 milhões por doenças cerebrovasculares, onde a hipertensão é
um denominador comum como substrato na maioria deles (SBC, 2015)(CARDIOLOGIA,
2012) Em países da América Latina estima-se que 8000 a 9000 mortes são atribuíveis a
HTA (CESARINO, 2008). A hipertensão arterial sistémica constitui um problema grave
de sáude no Brasil e no mundo e’ uns dois mais importantes fatores de risco para desn-
volvimento de doenças cardiovasculares ,cerebrovasculares e renais ,sendo responsável por
pelo, menos 40% das mortes por acidentes vascular cerebral , 25%das mrtes por doenças
arterial coronarias , 50% dos casos insuficiencia renal terminal (BRASIL, 2014)

Com o envelhecimento fisiológico ,ocorre o desenvolvimento de processo ateroscleróti-
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cos nos grandes vasos ocacionando perda da distensabilidade e elasticidade ,disminuindo
sua capacidade com o aumento da velocidade da onda do pulso .A rigidez das paredes
das artérias tende a elevar a pressão sistólica e o aumento da velocidade da onda de pulso
mantém a pressão arterial disatólica (ROSÁRIO, 2009). Recentes estudos demostra que a
hipertensão arterial tornou-se um problema de saúde de dimensões incalculáveis ,imbuída
dessa preocupaçao a Sociedade Brssileira de Cardiologia organizou-se por meio de sua
comisão de prevensão e epidemiología ,elaborou um projeto que usa o agente comunitário
de saúde para medir a pressão arterial e conduzirao posto médico o paciente com cifras
iguais oacima de 140/90mmhg (SBC, 2015). Modificaçoes de estilo de vida são de funda-
mental importancia no proceso terapeutico e na prevenção da has,alimentação adequada,
quanto ao consumo de sal,controle de peso ,prática de atividade física ,tabagismo,e uso
excessivo de álcool, sem as mesmas doses progressivas de medicamentos naõ resultarão
alcançar os níveis recomendados de pressão arterial.

Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos ultimos 20 anos apontaram uma
prevalência de Hipertensão Arterial Sistemica acima de 30%.Considerando valores de PA
140/90mmhg , 22, estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9% (média de 35,5%
), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos .Entre os géneros ,a pre-
valência foi de 35,8% nos homens e de 30% nas mulheres ,semelhantes a outros países .
Revisão sistemática quantitativa de 2003 a 2008 ,de 44 estudos em 35 países, revelou uma
prevalência global de 37,8% em nos homens e 32,1% em mulheres .No ano de 2011a taxa
de mortalidade por doenças cardio e cerebrovasculares , na faixa etária de 0 a 69 anos
de idade, foi de 78,04/100.000habitantes no paraná .De acordo com a publicação Saúde
Brasil 2012, 2.278.340 indivíduos realizaram diagnóstico,atendimento ou procedimento na
especialidade de cardiologia entre 2008 e 2012. No Paraná ,a frecuência de internamentos
por HAS apresentou reduçaõ entre 2008 e 2011. No ano de 2011,ocurreram 6.185 interna-
çoes por HAS,representando 0,8% de todos os internamentos nesse ano (SBC, 2015) OS
principais fatores de risco para a Hipertensão arterial são a idade,gérero e etnia,excesso de
peso e obesidade,ingestão de sal ,ingestão de álcool,tabagismo,sedentarismo ,fatores soci-
oeconômicos e fatores genéticos .Na avaliaçaõ do pacientes hipertenso e’ de fundamental
importância a estratificação do risco cardiovascular global para orientar a conduta tera-
pêutica e o prognóstico de cada paciente,que levará em conta,além dos valores de pressão
arterial,apresença de fatores de risco adicionais ,de lesões em órgaos-alvoe de doenças
cardiovasculares (BRASIL, 2014).

A principal relevância do controle da HAS reside na reduçaõ das suas complica-
ções,tais como doença cerebrovasculares,arterial coronárias,insuficiência cardiaca,doença
renal,arterial periféricas .Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primor-
dial nas estratêgias de controle da hipertensão arterial quer na definicaõ do diagnóstico
clinico e da conduta terapeútica, quer nos esforços requeridos para informar e educar
o paciente hipertenso como de fazé-loseguir o tratamento.De acordo com o Caderno de
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Atençaõ Básica 15,do Ministerio da Saúde, e’ evidentea eficácia de estratégias aplicadas
a um número maior de pessoas geneticamente predispostas e a uma comunidade visando
mudançasde estilos de vida .Os profissionais de Saúde da atençaõ primaria têm o papel
fundamental nas ações individuais e coletivas de controle da HAS, como identificaçaõ do
grupo de risco ,diagnóstico precoce, conduta terapêuticas e educaçaõ em Saúde (BRASIL,
2014).

O tratamento para o controle da hipertensão arterial inclui, além da utilização de
medicamentos, a modificação de hábitos de vida. Os profissionais de saúde da rede básica
têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensãoarterial, quer na
definição do diagnóstico clínico e da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos para
informar e educar o paciente hipertenso como de fazê-lo seguir o tratamento (BRASIL,
2013) Devido a sua alta prevalência e morbidade é necessário fazer prevençãoa fim de
evitar as complicações, levando em conta a existência de múltiplos fatores de risco na
população e desconhecimento geral da magnitude da doença. È muito importante ter a
identificação dos pacientes com alto risco de desenvolver as complicações é precisamente
como acompanhamento da equipe de saúde que podem realizar o acompanhamento e
controle, alèm de executar ações educativas de promoção, prevenção contra este fator de
risco. Nesta doença, a prevenção é muito importante para elevar o nível educacional em
pacientes que sofrem da doença e conseguir hábitos de vida saudáveis consequentemente
prevenir as complicações (CESARINO, 2008)

O HIPERDIA consiste em um programa da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
eficaz para instrumentalizar a prática de atendimento aos usuários hipertensos, por criar
informes que proporcionam o conhecimento da situação e mapeamento dos riscos para
desenvolver a atenção a estas pessoas e diminuir os fatores condicionantes de complicações
das doenças. Na ESF a abordagem ao usuário é multiprofissional e interdisciplinar, na
qual cada profissional realiza sua avaliação e posteriormente, em conjunto, são traçadas
as metas e desenvolvidas as ações necessárias para a manutenção e/ou recuperação da
saúde (.VIANA, 2011)

A HAS e uma doenca crônica degenerativa e representa uma ameaça para a saúde
e desenvolvimento no Brasil e no mundo, sendo as principais causas de mortalidade em
consequência da mudança no estilo de vida da população. A pressão arterial elevada á
longo prazo provoca lesão nos vasos, as artérias apresentam modificações em sua forma
podendo ocorrer ate ruptura do vaso e os danos aos órgãos como coração, rins e cérebro
são decorrentes dessas lesões (.CALIXTO, 2012)

O Programa Hiperdia foi criado pela Portaria n° 371/GM de 4 de março de 2002 e
tem como objetivo cadastrar no Ministério da Saúde portadores de hipertensão, a fim de
estabelecer metas e diretrizes para ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento
e controle dessa doença promovendo assistência farmacêutica, atividades de educação em
saúde individual e coletiva, formando grupos interativos abordando assuntos de impor-
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tância para o controle clínico e de interesse aos usuários participantes, favorecendo e
incentivando a mudança de hábitos de vida (.CALIXTO, 2012)
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4 Metodologia

Foi realizada uma intervenção educativa com participação comunitária no período de
outubro 2016 a outubro 2017 com a finalidade de conhecer e modificar os fatores de risco
que incidem no descontrole dos pacientes hipertensos pertencentes a ESF Santa Rita,
Curitiba.PR. Em nosso estudo trabalhamos diretamente com os pacientes hipertensos
que concordaram a participar voluntariamente.. O universo de estudo foi constituído por
pacientes que sofrem de Hipertensão Arterial e que pertencem a unidade de saúde, sendo
um total de 20 pacientes (n=20), 10 homens e 10 mulheres, com idade de 20 anos e mais.
Os critérios de inclusão para o estudo foram:

• O paciente com HAS descompensada;

• Que o paciente tenha disposição para participar no projeto;

• Que tenha acesso ao posto de saúde;.

• Idade maior de 20 anos;

• Que apresente um dos fatores de risco : obesidade, sedentarismo, hábito de fumar e
beber, maus hábitos alimentícios.

Para a primeira etapa foram dividios em grupos etários, sexo e nível educacional:

• Grupos etários: 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 e
mais.

• Sexo: Masculino e Femenino.

• Nível educacional: Analfabeto, Primaria, Ensino Fundamental, Ensino Médio, En-
sino Superior.

Na segunda etapa dividiu-seos pacientes segundogrupo de risco e sexo:

• Obesidade.

• Sedentarismo

• Tabagismo.

• Alcoolismo.

• Maus hábitos alimentícios.

•
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O peso e altura foram aferidos, respectivamente, por meio de balança e de fita métrica
inextensível afixada na parede. As medidas de peso e estatura foram utilizadas para o
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC):

• Baixo peso:

• Normal: 18.5-24.9 kg/m2

• Pré-obesidade: 25 - 29.9 kg/m

• Obesidade: > 30 kg/m

• Sedentarismo.

. Para avaliação do nível de atividade física foi dado so seguintes valores:

• Ativo: (150 ou mais minutos de atividade física por semana);

• Insuficientemente ativo: (de 11 a 149 minutos de atividade física por semana)

• Inativo: (menos 10 minutos contínuos durante a semana)

Com relação ao tabagismo, os pacientes foram classificados em:

• Fumantes;

• Não fumantes

O abuso de álcool está fortemente associado com problemas de saúde, incapacidades,
mortes, acidentes, problemas sociais e violências; também está relacionado com o aumento
da pressão arterial. Recomenda-se limitar a ingestão de bebida alcoólica a 30 ml/dia de
etanol para homens e a metade dessa quantidade para mulheres, preferencialmente, com
as refeições. Assim a classificação do alcoolismo foi

• Não beber: não ingere bebidas alcoólicas.

• Bebedor social: só bebe uma vez a semana.

• Alcoólico: bebe todos os dias.

A alimentação desempenha um papel importante no controle da hipertensão arterial.
Uma alimentação com conteúdo reduzido de sódio, baseada em frutas, verduras, derivados
de leites desnatados, quantidade reduzidas de gorduras saturadas e colesterol é capaz de
reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos. Assim, foi adotada a seguinte divisão:

• Dieta saudável.

• Dieta parcialmente saudável.
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• Dieta não saudável.

Para dar saída ao objetivo numero 3 nós fizemos um questionário com perguntas
relacionadas ao tema em debate, para saber o grau de conhecimento de os pacientes
sobre o tema, cada uma das respostas tem um valor qualitativo de avaliação, o seja, que
avaliamos a resposta mais bem para medir o conhecimento de os pacientes ao invés do
mal, para assim poder ter uma noção do que fazer. Logo que apresentar o questionário
pela primeira vez, oferecemos uma capacitação de dois meses, com quatros encontros
com uma duração de 30 minutos cada um, cada quinze dias, três para a capacitação
do tema de hipertensão arterial e tudo o relacionado com esta doença (conceito, fatores
de risco, sintomas, educação dietética, tratamento, complicações e seqüelas da mesma);
outro encontro para aplicar de novo o questionário para poder assim medir o resultados
da intervenção antes e depois da mesma. Uma vez feito o questionário pela segunda vez,
chegamos a conclusões e oferecemos recomendações para todos os participantes, como
incorporar as pessoas nas academias para eliminar fatores de risco como obesidade e
sedentarismo e os fumantes e bebedores incorporar as consultas para eliminar isso mau
hábitos, além de isso fizemos um acompanhamento aos pacientes para ver a evolução do
grupo e cada um por separado. Esse trabalho foi feito em a área de abrangência da ESF,
o lugar definido para os encontro com os pacientes foi a sala de estar da unidadede saúde
já que é um espaço amplo e cômodo, com cadeiras para todos, ar acondicionado e é um
lugar agradável para a troca.
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5 Resultados Esperados

Uma vez terminado o projeto de intervenção com todas suas variantes nós podemos
chegar aos seguientes resultados: em relação ao sexo 50% de cada um do total da amostra;
em relação a idade, por parte dos homens houve um predominio da faixa etária de 35-39
com 03 para um 15% do total; as mulheres houve a mesma quantidade na faixa etária de
40-44 e 55-59 com 03 cada um para um 15% do total. Quanto ao nível de escolaridades,
predominou o grupo de ensino fundamental com 10 pacientes para um 50% do total. Antes
da intervenção o total dos participantes era obeso, depois da intervenção a maioria havia
diminuído de peso (pré-obesidade). Antes da intervenção a maioria dos pacientes não
praticavam exercícios físicos, depois da intervenção todos se encontram ativos. No inicio
do trabalho o maior numero consumia bebidas alcoólicas e fumavam depois da intervenção
diminuiu o numero consideravelmente; de igual forma se comportou com a dieta saudável.
Com este projeto de intervencao recomendamos ampliar o estudo ao resto da população
e trabalhar nos fatores subjetivos e na promoção de saúde da comunidade assistida para
melhoria de qualidade de vida.
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