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1 INTRODUÇÃO 

 

Sou Tatiane da Silva Leite, médica, formada pela universidade UCEBOL 

(Universidad Cristiana de Bolívia) da Bolívia, conclusão da graduação no ano 

de 2016, atuo na Unidade de Saúde povoado Descoberto na cidade Carira é 

um município brasileiro do Estado de Sergipe, estando a uma altitude de 351 

metros acima do nível do mar. O município está localizado na região oeste do 

Estado de Sergipe, limitando-se a norte com o município de Nossa Senhora da 

Glória, a oeste com o Estado da Bahia, a sul com Pinhão e Frei Paulo e a leste 

com Nossa Senhora Aparecida. Sua população estimada em 2016 era de 

21.665 habitantes, possuindo uma área municipal de 634,6 km²(IBGE,2016). 

A Unidade Básica de Saúde da família Povoado Descoberto que 

abrange oito povoados (Juá; Pedra Branca; Matadouro Novo; Divisa ; Perdidos 

; lagoa Grande e o Descoberto) , na unidade são cadastradas 2.344 famílias , a 

equipe que compõem a UBS são: uma médica, seis agentes comunitários de 

saúde, um enfermeiro, um auxiliar em enfermagem , uma recepcionista e um 

auxiliar em serviços gerais. O perfil epidemiológico da unidade compreende: 

Doenças crônicas não transmissíveis (HAS, Diabetes Mellitus tipo II); Dentre os 

casos mais atendidos na UBS são os pacientes co doenças crônicas os com 

maior incidência são os obesos pois observa-se o aumento de usuários obesos 

que desenvolvem as doenças crônicas e seus agravos isto devido o 

comportamento de risco associado á má alimentação (rica em carboidratos , 

lipídios e sódio) ainda a falta de realizar atividades físicas sendo sedentários, 

fatores de riscos para a obesidade e conseqüentemente o surgimento de 

DCNT, diante disso destaca-se o tema que influenciou significativamente para 

a escolha da temática do projeto de intervenção apresentado em anexo.  

A partir do levantamento de dados (indicadores de saúde e fichas de 

atendimento) na UBS, se identificou que houve um aumento em cerca de 40% 

nos casos de usuários adultos acima do peso ou obesos que são 

diagnosticados com alguma doença crônica não transmissível ou agravos, isto 

se deve à falta de informação sobre os hábitos não saudáveis e orientação 

quanto a  importância de realizar atividades físicas associada a uma dieta 

equilibrada com sua condição física e de saúde, além da adesão de tratamento 
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farmacológico para os usuários que já possuem as DCNT, objetivando o 

controle e a promoção da saúde. Dessa forma o exposto justifica a criação do 

Projeto de Intervenção. 

Assim a partir desse problema citado culminou na elaboração de um 

projeto de intervenção observa-se que dentre as doenças crônicas a mais 

freqüente entre a população adulta é a Hipertensão arterial sistêmica (HAS). O 

projeto de intervenção tem por Objetivo principal: Desenvolver ações de 

rastreamento da Obesidade e como fator de risco Hipertensão Arterial 

Sistémica, durante no período de agosto de 2016 ate o mês de junho de 2017. 

Os Objetivos secundários são: Avaliar os conhecimentos sobre temas de 

obesidade como principal fator de risco hipertensivo arterial sistêmico; Proposta 

de um programa educativo para preparação da população sobre obesidades 

como fator de risco hipertensivo arterial sistêmico; Caracterizar a população 

estudada de acordo com a obesidade e a gravidade; Identificar a fonte de 

informação mais utilizada sobre temas de obesidade; Fazer diagnóstico da 

hipertensão arterial. 

2 CASO CLINICO  

A hipertensão arterial possui natureza multicausal e os seus principais 

fatores de risco são distribuídos entre não modificáveis e modificáveis (estilo de 

vida, tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada), entre eles associa-se 

a obesidade e o excesso de peso. Já a história familiar pode ser classificada 

como um fator de risco não modificável (BORGES, et al;2008). 

O tratamento para o controle da hipertensão arterial, a pessoa deve 

adotar um estilo de vida saudável, abolindo hábitos que estabeleçam fatores de 

risco para a doença (BRITO et al,2008). 

Em visita domiciliar ao Paciente: J.M.S, 70 anos, sexo masculino, 

hipertenso, ex- alcoólatra, tabagista, reside em uma localidade com 

saneamento básico, possui abastecimento de água própria para o consumo 

humano, é viúvo reside com sua filha mais nova, sobrevivem com a renda de 

dois salários mínimos proveniente da aposentadoria e pensão do paciente. Foi 

observados os problemas de saúde a seguir: 
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-Por se tratar de um paciente idoso foi realizado (AMRPI): 

Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa 

NUTRIÇÃO: O/A Sr/a perdeu mais de 4 kg no último ano, sem razão 

específica? NÃO 

Peso atual: 75 kg Altura: 1,70 cm 

IMC = 25,9 

VISÃO: O/a Sr/a tem dificuldade para dirigir, ver TV ou fazer qualquer outra 

atividade de vida diária devido a problemas visuais? não 

AUDIÇÃO: A pessoa idosa responde a pergunta feita? SIM (AMBOS 

OUVIDOS) 

INCONTINENCIA O/A Sr/a, às vezes, perde urina ou fica molhado/a? NÃO 

ATIVIDADE SEXUAL: O/A Sr/a tem algum problema na capacidade de 

desfrutar do prazer nas relações sexuais? NÃO EXECUTA (viúvo a mais de 

três anos) 

HUMOR/DEPRESSÃO:O /A Sr/a se sente triste ou desanimado/a 

frequentemente? Não 

COGNIÇÃO E MEMÓRIA: Solicitar à pessoa idosa que repita o nome dos 

objetos: Mesa Maça Dinheiro. Após 3 minutos pedir que os repita. (repetiu e 

não teve dificuldade em lembrar das palavras para repetir). 

FUNÇÃO DOS MMSS Proximal: Ver se a pessoa idosa é capaz de tocar a 

nuca com ambas as mãos. 

Distal: Ver se a pessoa idosa é capaz de apanhar um lápis sobre a mesa com 

cada uma das mãos e colocá-lo de volta-   o paciente realizou os movimentos 

não queixando-se de incômodos.  

FUNÇÃO DOS MMII: Ver se a pessoa idosa é capaz de: 

Levantar da cadeira: sim ;   Caminhar 3,5m: sim ;  Voltar e sentar: sim ;  

Atenção para dor, amplitude de movimentos, equilíbrio e avaliação da 

marcha.(não se queixou de dores ao realizar os movimentos) 

ATIVIDADES DIÁRIAS: Sem auxílio, o/a Sr/a é capaz de: Sair da cama? sim  

Vestir-se? sim  Preparar suas refeições? Sim Fazer compras? Sim com ajuda 

da filha, más te condições de desenvolver as atividades. 

DOMICILIO: Na sua casa há: Escadas? SIM  Tapetes soltos?  NÃO Corrimão 
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no banheiro? NÃO 

QUEDA: sim a menos de seis meses mas se recuperou e não teve seqüelas. 

 

SUPORTE SOCIAL: Alguém poderia ajudá-lo/a caso fique doente ou 

incapacitado? Sua filha  

Quem seria capaz de tomar decisões de saúde pelo/a Sr/a caso não seja 

capaz de fazê-lo? Sua filha  

- Diagnóstico para AMRPI: O paciente apresenta uma Avaliação 

Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa com resultado satisfatório, dentre 

tantos indicadores  como, por exemplo, o que classifica os  idosos na síndrome 

da fragilidade. Portanto, o idoso não se enquadra na síndrome de fragilidade e  

apresenta uma avaliação muito satisfatória.  

Plano de cuidados: J.M.S.(70 anos) 

Verifica-se que o idoso esta exposto a um domicilio com risco de quedas 

seja por tapetes soltos ou por falta de corrimão no banheiro e ainda pela 

presença de uma escada deve ser recomendado ao paciente e sua 

filha(cuidadora) uma atenção redobrada para o cuidado e prevenção de 

quedas, na unidade será realizado o trabalho de orientação á esse paciente e 

sua cuidadora e ainda será monitorado em visitas domiciliares para a sua maior 

comodidade. 

• Será solicitado retirar os tapetes soltos , instalar corrimão/ barra de 

segurança no banheiro, piso anti-derrapante no Box; 

Quanto as sua co-morbidades o idoso é acompanhado regularmente no 

hiperdia e nas Visitas domiciliares, identifica-se que a hipertensão está 

controlada devido estar bem medicada e o idoso realizar o uso correto das 

medicações que toma diariamente com  o auxilio de sua filha que é a sua 

cuidadora.  

O idoso do caso apresentado está bem amparado e cuidado pela filha e 

pela equipe de saúde que estão sempre supervisionando seus hábitos de vida, 

alimentares e acompanhamento de sua condição de saúde. A equipe de saúde 
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da família realiza uma visita domiciliar quando necessário tem apoio do NASF 

para a promoção de melhorias no ambiente domiciliar a qual o paciente vive.  

• Será indicado ao paciente realizar uma caminhada diária , visto que o 

mesmo pode realizar atividades diárias sem queixar-se de dores nos 

MMII.  

• Além de orientar para o tratamento do tabagismo onde será indicado o 

atendimento especializado do CAPS. 

3 PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 

Dessa forma a ESF vem desenvolvendo seu papel no processo de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, seja entre as crianças, adultos e 

idosos. No que diz respeito a saúde mental na unidade que atuo nós estamos 

realizando o trabalho de prevenção ao uso abusivo de psicotrópicos, pois 

observa-se que no ato de revalidar a receita existem casos em que não existe 

a necessidade de renovar más o paciente ou cuidador insiste na medicação 

então para que isto não se repita nós avaliamos o pacientes e dependendo de 

sua situação de saúde encaminhamos para o profissional especializado o 

psiquiatra para realizar uma reavaliação e assim prescrever o medicamento. 

Os Benzodiazepínicos são caracterizados por propriedades ansiolíticas, 

hipnóticas, anticonvulsivantes e miorrelaxantes. Estão entre os medicamentos 

mais prescritos no mundo(BRASIL,2012). 

Segundo Silva (2010), adolescência é a fase de mudanças tanto físicas 

como comportamentais, é a transição entre a fase de criança e a fase adulta. 

Fase das dúvidas, das descobertas, busca de identidade, formação de grupos 

por afinidades, busca da autonomia, mudanças que afetam a vida familiar e a 

vida destes adolescentes para com a sociedade. Tratando-se da gravidez 

neste momento da vida que consiste no caso 16 apresentado na atividade que 

trata de uma família que possui uma adolescente grávida, que está com 

aproximadamente 20 semanas e apresentou hipertensão gestacional, pois a 

mesma não se queixa de hipertensão em outro momento anterior a gestação, 

observa-se que neste caso descreve a hipertensão gestacional é uma 

hipertensão exclusiva da gravidez, desaparecendo, na maioria dos casos, 
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espontaneamente em até 1 ou 2 semanas após o parto. Se até 12 semanas 

após o parto a hipertensão não desaparecer, a paciente passa a ser 

considerada como portadora de hipertensão arterial crônica, levando em 

consideração a idade da gestante, caracterizada como adolescente, de fato a 

hipertensão será momentânea, apenas durante a gestação.   

Após o diagnóstico da hipertensão gestacional a adolescente e sua 

responsável(a mãe) foram orientadas quanto aos riscos da hipertensão, a 

adolescente foi avaliada através das consultas onde foi observado a pressão 

arterial a qual era menor que 160/110 mmHg, portanto considerada como 

hipertensão gestacional não-grave, no acompanhamento semanal foi 

observado a pressão arterial e mensalmente através de exames laboratoriais a 

excreção de proteínas na urina.  

A adolescente gestante também foi orientada a aferir sua pressão 

arterial diariamente. Não existe a necessidade de introduzir tratamento 

medicamento com droga anti-hipertensiva, visto que a partir do monitoramento 

da paciente a mesma não desencadeou sintomas alarmantes como cefaléia, 

tontura, sangramento vaginal ou diminuição dos movimentos fetais. Foi 

aconselhado o acompanhamento na unidade evitando o aumento da pressão e 

uma alimentação com restrição de sódio e muita ingesta de líquidos. 

O acompanhamento pré-natal é importante para o desenvolvimento da 

criança e a evolução da gestação e condição de saúde da gestante, no 

acompanhamento as gestantes adolescentes ou não é abordado também a 

importância do aleitamento materno para o desenvolvimento físico e mental da 

criança. Durante o acolhimento e é o momento de se realizar a escuta com a 

adolescente onde deve ser debatido a importância de comparecer a unidade de 

saúde para a realização do pré-natal, e a necessidade de realizar exames para 

verificar o desenvolvimento da criança, para a prevenção de complicações  

durante o parto. 

Deve ser feito a aferição da pressão arterial,periodicamente para 

monitorar e manter o controle, além da reposição de ferro e acido fólico com 

medicamentos e alimentação adequada, evitando posteriormente a anemia.  
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O caso 17 apresentado na atividade está relacionado aos cuidados de 

puericultura que é voltada principalmente para os aspectos de prevenção e de 

promoção da saúde, as ações desenvolvidas na atenção primária atua no 

sentido de manter a criança saudável para garantir seu desenvolvimento, de 

modo que atinja a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas 

trazidos no período da infância, assim na UBS que atuo a equipe vem 

desenvolvendo estratégias de promoção da saúde da criança e a prevenção de 

doenças.  

O acompanhamento ás crianças tanto na unidade através das consultas 

como nas residências em visitas domiciliares médico, enfermeira e o ACS de 

cada área, nas visitas domiciliares orienta-se que é fundamental a utilização e 

preenchimento da caderneta de saúde da criança pois a mesma contém 

informações da criança, seguir o calendário de vacinas e caso seja necessário 

realizar a atualização dos dados, para manter a equipe informada quanto aos 

dados da criança.  

4 VISITA DOMICILIAR ATIVIDADE NO DOMICILIO 

A visita domiciliar (VD) consiste em uma prática antiga na área da saúde 

e atualmente está sendo resgatada em função das novas políticas públicas de 

saúde, que incentivam maior mobilidade do profissional, constituindo 

instrumento importante para o atendimento assistencial na saúde coletiva, 

especialmente na ESF. Compreende-se que a VD pode ser considerada como 

um dos eixos transversais do sistema de saúde brasileiro, que passa pela 

universalidade, integralidade e equânime, contínua e, acima de tudo resolutiva 

á população na unidade de saúde e no domicílio.  (LOPES; et al,2008). 

O publico caracterizado como preferencial para este serviços são 

crianças, gestantes e idosos e adultos quando acamados ou sem a 

possibilidade de ingressar na unidade de saúde. 

A visita domiciliar é considerado pelo Ministério da Saúde (MS) como 

instrumento de realização da assistência domiciliar constituída pelo conjunto de 

ações sistematizadas para viabilizar o cuidado a pessoas com algum nível de 

alteração no estado de saúde (dependência física ou emocional) ou para 

realizar atividades ligadas a ESF (BRASIL, 2003). A equipe de saúde da família 
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em permanente contato com o usuário e seus familiares, através dos ACS- 

agentes comunitários de saúde que monitoram as famílias nas suas 

casas,reportam a situação em saúde dos moradores do domicilio á equipe 

ESF, assim através das informações a equipe pode resolver determinadas 

situações sem que haja necessidade do paciente se deslocar para a unidade 

básica. 

A visita domiciliar também contribui o processo de trabalho pois é 

através da mesma podemos identificar e conhecer os principais aspectos 

demográficos,sociais, epidemiológicos, culturais e de saneamento da 

localidade adscrita a ESF-Estratégia de saúde da família. 

Na Unidade Básica de Saúde da Família Povoado Descoberto as visitas 

domiciliares ocorrem nas terças e quartas-feiras no horário da tarde,os 

usuários atendidos são os grupos prioritários idosos, crianças, gestantes e 

pacientes incapacitados de se deslocar a UBS. Os profissionais da equipe 

multiprofissional que colaboram para a realização das visitas domiciliares são: 

médica, enfermeira, ACS e o Motorista. Nestas visitas buscamos fortalecer o 

vinculo com os usuários através da escuta, acolhimento o que vem trazendo 

resultados satisfatórios. 

5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 

Este curso foi proveitoso os conteúdos abordados nas atividades 

interativas foram de fácil compreensão os do eixo I e do eixo dois 

principalmente os estudos de casos, onde se apresentavam situações que 

vivenciamos no nosso dia a dia no processo de trabalho com os usuários da 

atenção básica. 

Nas atividades didáticas foi possível através dos conteúdos trabalhados 

a construção de conceitos que possibilitou ter uma visão mais ampla sobre a 

Atenção Primária em Saúde e de que maneira a mesma se insere na 

organização do sistema de saúde é essencial para efetivação dos princípios e 

diretrizes do SUS. 

Quanto ao portfólio acredito que é uma maneira diferenciada de 

incorporar todas as informações adquiridas com as atividades, é algo 

importante para o processo de avaliação dos conhecimentos adquiridos nesta 
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especialização. Dessa forma obtive resultados satisfatórios para a minha 

atualização profissional. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Nefrologia, 

afirma que o ganho de peso e o aumento da circunferência da cintura (CC) são 

índices prognósticos importantes de HAS, sendo a obesidade central um 

importante indicador de risco cardiovascular; 75% dos homens e 65% das 

mulheres apresentam HAS diretamente atribuível ao sobrepeso e obesidade. 

Conforme pesquisas realizadas por Barros Filho (2004), as 

evidências relacionadas à obesidade com danos à saúde surgiram em meados 

do século passado. As condições crônicas, como a síndrome metabólica, 

doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, esteatrose hepática, 

osteoartrose, câncer, apneia do sono e doença renal. Como se tentassem 

montar um jogo de quebra-cabeça, sem ter a mínima ideia de como essa figura 

ficará uma vez encaixado todas as peças, alguns estudiosos e pesquisadores 

das áreas da saúde, argumentam e investiga a influência genética, outros 

buscam hormônios e substâncias reguladoras do metabolismo lipídico e da 

saciedade (leptina, adiponectina, grelina, PYY), mutações genéticas, e outros 

investigam o estilo de vida, atividade física, tipos de alimentos e as interações 

entre eles, influência do peso ao nascer, tempo em frente à televisão e assim 

por diante. 

Segundo Ferreira SRG, Zanella MT (2000), estima-se que existam, 

atualmente, 100 milhões de indivíduos obesos no mundo. A prevalência de 

obesidade entre indivíduos hipertensos é consideravelmente maior quando 

comparada aos normotensos. A literatura reporta aumentos de três a oito vezes 

na HAS entre os obesos. 

O presente projeto baseando-se nos estudos de Lepori (2004), 

Ministério da Saúde (2010) dados obtidos nos prontuários dos pacientes 

hipertensos, esse projeto tem como objetivo principal desenvolver ações de 

rastreamento da Obesidade e como fator de risco Hipertensão Arterial 

Sistémica, o presente trabalho analisou as fichas medicas dos pacientes 

atendidos pela equipe do PSF de Comodoro, no período de agosto de 2016 ate 
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o mês de junho de 2017, buscando a diminuição/extinção de casos de 

pacientes hipertensos provocados pela obesidade, visto que a mesma vem 

apresentando um rápido crescimento nas ultimas décadas e por esse motivo 

vem sendo considerada uma epidemia, alastrando-se tanto nos países 

desenvolvido como nos em desenvolvimento, atingindo todas as faixas etárias.  

 

JUSTIFICATIVA 

O interesse pela temática surgiu pela observação no numero de 

atendimento de pacientes que apresentam os fatores de riscos causados pela 

obesidade, afetando a saúde dos mesmos e causando doença hipertensiva, a 

grande maioria dos  pacientes atendidos na área da UBS do povoado 

Descoberto que padecem de Hipertensão Arterial estão associadas 

principalmente a pessoas que tem um IMC acima do normal, ou seja, 

sobrepesos e obesos, por esta razão, acreditamos que é um tema muito 

importante a abordar para fazer ações educativas, fazendo com que os 

pacientes afetados façam modificações no seu modo de vida, adquirindo 

hábitos saudáveis.  

Diante do exposto, o presente projeto justifica-se, pois, a maioria dos 

pacientes atendidos na unidade de saúde em que atuamos acometidos com 

doenças causadas pela obesidade, tais como pressão alta e diabetes, dentre 

outras, reconhece que precisavam se cuidar e mudar alguns de seus hábitos, 

eja na alimentação ou na atividade física, para melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos, dentre essa melhoras podemos citar: a realização de atividade 

física, mudanças nos hábitos de alimentação, bem como deixar de consumir 

cigarro e diminuir o uso de bebida alcoólica, além de mudança nos hábitos de 

sono, facilitando assim o tratamento, tornando-o desse modo mais rápido o 

processo de cura. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
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Desenvolver ações de rastreamento da Obesidade e como fator de 

risco Hipertensão Arterial Sistémica, durante no período de agosto de 2016 ate 

o mês de junho de 2017. 

 

Objetivos Específicos 

• Avaliar os conhecimentos sobre temas de obesidade como 

principal fator de risco hipertensivo arterial sistêmico. 

• Proposta de um programa educativo para preparação da 

população sobre obesidades como fator de risco hipertensivo 

arterial sistémico. 

• Caracterizar a população estudada de acordo com a 

obesidade e a gravidade.  

• Identificar a fonte de informação mais utilizada sobre temas 

de obesidade.  

• Fazer diagnóstico da hipertensão arterial. 

• Encaminhar para tratamento todos os que apresentarem 

cifras tensionais superiores aquelas consideradas normais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A obesidade vem apresentando um rápido crescimento nas ultimas 

décadas, por conta disso a mesma vem sendo considerada uma epidemia, 

alastrando-se tanto nos países desenvolvido como nos em desenvolvimento, 

atingindo todas as faixas etárias. Segundo Oliveira (2005), Obesidade é 

definida como o acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo, em partes do 

corpo ou no corpo todo, com grande aumento de massa corporal, que afeta a 

saúde do individuo. Sua causa e multifatorial, podendo ser provocada por 

fatores psicológicos, genéticos, endócrinos e socioeconômicos.   

A prevalência da obesidade é apontada como a segunda causa de 

morte no mundo, em pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde 

(1997), revelou que 300 milhões de pessoas são obesas e 750 milhões 

apresenta sobrepeso. Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde no 
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período de 1989 a 1997, nas regiões sudeste e nordeste do Brasil, foi 

verificado que esse fator aumentou de 11 para 15% nas classes 

socioeconômicas de baixa renda; e, nesse mesmo estudo, atribuiu-se que 

cerca de 8% da população é obesa, correspondendo a 6,8 milhões de 

indivíduos. 

A hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como pressão 

alta, é conceituada pela V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial como 

sendo: 

Uma síndrome caracterizada pela presença de níveis 

tensionais elevados associados a alterações metabólicas, 

hormonais e a fenômenos tróficos, que consistem na 

hipertrofia cardíaca e vascular. Ela é considerada uma 

síndrome de origem multifatorial, sendo considerado os 

valores, a partir de 139mmHg para a Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) e 89mmHg para a Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) para indivíduos adultos (V Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2007).  

Dessa forma, e segundo ALMEIDA et al., (2011), ela assume um 

papel fundamental dentro da saúde pública no Brasil e no mundo, trazendo 

grande impacto econômico, pelo ônus imposto ao sistema de saúde, e social, 

pelo reflexo na qualidade e expectativa de vida dos indivíduos.  

Estudos da OMS, (2013), estima que hoje a HAS afete uma a cada 

três pessoas, ou seja, cerca de dois bilhões de pessoas em todo o mundo. É 

responsável por 9,4 milhões de mortes anuas 45% dos infartos agudos do 

miocárdio (IAM) e 51% dos Acidentes Vasculares Encefálicos (AVE)  

A Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de 

Cardiologia e Sociedade Brasileira de Nefrologia, afirmam que o ganho de peso 

e o aumento da circunferência da cintura (CC) são índices prognósticos 

importantes de HAS, sendo a obesidade central um importante indicador de 

risco cardiovascular; 75% dos homens e 65% das mulheres apresentam HAS 

diretamente atribuível ao sobrepeso e obesidade. 

Lepori (2004), afirma que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o 

aumento crônico da pressão arterial sistólica (PAS) ou pressão arterial 

diastólica (PAD). O diagnóstico de HAS somente pode ser estabelecido quando 
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são realizados no mínimo três medidas, com uma diferença temporal de uma 

semana entre elas e identificados valores de PAS superior a 140 mmHg ou de 

PAD superior a 90 mmHg considerando o indivíduo adulto superior a 18 anos. 

Quando se comprova uma PAS maior ou igual a 210 mmHg ou mesmo uma 

PAD maior ou igual a 120 mmHg, é necessário mais de uma medida para 

instituir o tratamento. 

Segundo Dória; Lotufo (2004), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

é um problema de saúde pública que acomete, aproximadamente, de 22,3 a 

43,9% da população brasileira urbana adulta e mais da metade dos idosos no 

mundo.  

Fuchs; Castro; Fuchs, (2004), afirma que cerca de 40 a 83% da 

população hipertensa desconhece o seu diagnóstico, sendo que de 75 a 92% 

daqueles que estão em tratamento não controlam a pressão arterial.  

Dados da Organização Mundial de Saúde (2013), estima-se que 

hoje a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) afete uma a cada três pessoas, ou 

seja, cerca de dois bilhões de pessoas em todo o mundo. É responsável por 

9,4 milhões de mortes anuas 45% dos infartos agudos do miocárdio (IAM) e 

51% dos Acidentes Vasculares Encefálicos (AVE) (OMS, 2013). OPPARIL 

(2001), afirma que o risco de morte por doenças cardiovasculares está 

positivamente relacionado à pressão arterial tanto sistólica quanto diastólica. 

Segundo Chobanian et al., (2003), o  desenvolvimento da 

hipertensão não ocorre instantaneamente, há um conjunto de fatores que estão 

associados à sua evolução e agravo. Estes fatores são conhecidos como 

fatores de risco e, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 

são: idade, sexo/gênero e etnia, fatores socioeconômicos, ingestão de sal, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de álcool, genética e sedentarismo, 

ainda conforme Chobanian, o principal objetivo do tratamento da hipertensão é 

reduzir estes risco.  Logo a identificação de fatores de risco para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial é de fundamental importância, uma 

vez que se tem demonstrado que vários aspectos e lesões atribuídos à 

hipertensão são, na realidade, concomitantes ou antecedentes a ela.  
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Diante do exposto, o que se pode concluir é que o ganho de peso 

causa aumento da PA e a perda de peso reduz a mesma, portanto, o controle 

do peso é a principal medida para se prevenir HA e a obesidade deve ser 

direcionada, de maneira equilibrada, tanto para o controle da PA como para o 

controle do peso. 

 

METODOLOGIA 

Local da intervenção 

Este trabalho de intervenção será realizado em uma Unidade de Saúde 

povoado Descoberto. 

Sujeitos da intervenção 

Participarão da intervenção os pacientes hipertensos cadastrados e 

acompanhados pela equipe do PSF no período de agosto de 2016 a junho de 

2017. 

 

Trajetória da intervenção 

O presente projeto será realizado durante todo o ano de 2017, 

conforme descrito a seguir: 

1ª etapa – Entrega de ofício solicitando a liberação da pesquisa para a direção 

da Unidade de Saúde. 

2ª etapa – Levantamento de dados através dos prontuários doa pacientes com 

hipertensão arterial  acompanhados e  Acompanhados pelo HIPERDIA através 

de planilha nos turnos da  manhã e tarde, segunda a sexta. 

3ª etapa – Analise estatística dos dados com a utilização de uso de 

computador. 

4ª etapa – Apresentação dos dados analisados através de gráficos e tabelas. 

5ª etapa – Elaboração de um programa educativo visando a conscientização 

da obesidade como fator de risco hipertensivo arterial sistémico. 
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6ª etapa - Avaliação da intervenção com todas as partes envolvidas. 

 

MÉTODO 

No desenvolvimento desse projeto, optou-se pela realização de um 

estudo de caráter descritivo, documental, com análise quantitativa de dados. 

RECURSOS 

Humanos 

Membros do Programa da Saúde da Família 

Pacientes com hipertensão arterial. 

Materiais  

Prontuários dos pacientes, computadores, programas de tabulação 

de dados e gráficos, impressora colorida, papel sulfite. 

 

CRONOGRAMA 

As atividades seguirão a seguinte programação: 

Data Atividade 

 Entrega de oficio solicitando autorização para acesso a prontuários dos 

pacientes. 

 Levantamento de dados de pacientes hipertensos. 

 Analise dos dados coletados 

 Tabulação dos dados coletados  

 Apresentação dos dados coletados para os membros do PSF 

 Elaboração de programa educativo visando à conscientização da 

obesidade como fator de risco hipertensivo arterial sistémico. 

 Aplicação do programa educativo com os pacientes hipertensos. 

 Avaliação do programa através da diminuição de dados de atendimentos 
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Diminuição de casos de atendimento de pacientes hipertensos pela 

equipe do PSF; 

• Monitoramento e avaliação do impacto das ações realizadas. 
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