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Título: 

Estratégia de intervenção para modificar os principais fatores de risco associados à falha no
controle da hipertensão arterial na Unidade Básica de Saúde Ítalo Curtiz. 

 

Introdução:
Contextualização do Problema:
Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS
acima de 30%6,7. Considerando-se valores de PA ≥ 140/90 mmHg. (1)
A Hipertensão Arterial pode cursar com complicações naqueles indivíduos que estão submetidos a fatores de
risco. Oigman (2003) aponta o Acidente Vascular Encefálico e a Doença Isquêmica Coronariana como as
complicações da Hipertensão Arteriais mais frequentes, seguidas pela Insuficiência Cardíaca, Insuficiência
Renal Crônica, Encefalopatia Hipertensiva e Aneurisma Dissecante da Aorta. (2).
A falha no controle da Hipertensão Arterial no paciente hipertenso pode levar a complicações que podem
causar morte, assim como a aparição de doenças que afetam a qualidade de vida nesses pacientes.
Literatura sobre o Problema:
A principal causa de morte em todas as regiões do Brasil é o acidente vascular cerebral. Entre os fatores de
risco para mortalidade, hipertensão arterial explica 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25%
daquelas por doença coronariana. (1)
Estudos realizados na região oeste de São Paulo demostraram que menos dos 50 % dos hipertensos mantem-
se controlados, e o controle se associou a variáveis biológicas, tratamento, atitudes e conhecimento sobre a
hipertensão e seu tratamento. (3)
Outros estudos demostraram que a não adesão de pacientes hipertensos ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso, as assiduidade às consultas e a falta de motivação individual foram causas de descontrole da
Hipertensão Arterial. (4)
Literatura sobre a solução do Problema:
Existem estratégias para o cuidado da pessoa com Hipertensão Arterial Sistêmica, programas de
rastreamento e diagnóstico da doença na Atenção Básica de Saúde que permite o diagnóstico assim como o
acompanhamento da mesma, onde se estabelecem consultas que se focam nos fatores de risco que



influenciam o controle da hipertensão, mudanças no estilo de vida, o incentivo à atividade física, à redução
do peso corporal quando acima do IMC recomendado e o abandono do tabagismo. (5)
Justificativa:
O presente estudo é relevante, pois pretende, que uma vez identificados os principais fatores de risco
associados à falha no controle da hipertensão arterial, desenvolver estrategias para o melhor controle da
mesma, a fim de evitar as complicações.
Objetivos:
Objetivo Geral:
O objetivo do presente estudo será propor uma estratégia de intervenção para modificar os principais fatores
de risco associados à falha no controle da hipertensão arterial na Unidade Básica de Saúde Ítalo Curtiz. 
Objetivos Específicos:
1. Identificar aos pacientes hipertensos que não conseguem cifras de pressão arterial adequadas.
2. Conhecer as causas que levam ao descontrole. 
3. Programar uma estratégia para modificar os fatores associados à falta de controle.

Método
 Local: 

Ações:
Estratégias de divulgação do projeto. Nas reuniões de hiperdia serão anunciados os propósitos do estudo, e
se dará acompanhamento ao todo processo; pretendemos que os pacientes participem duma forma ativa.
 Serão realizadas palestras nas salas de espera da unidade, onde os pacientes receberão informação do
projeto, informações sobre os objetivos do estudo, e a importância do mesmo.

 
Resultados esperados:

Outras estratégias serão direcionadas a atingir mudanças importantes nos pacientes afetados, encaminhadas a
evitar as complicações e melhorar a qualidade de vida.
Esperamos que a adesão ao tratamento seja um fator de muito peso no controle adequado da presão arterial,
onde o comparecimento às consultas, e a motivação individual podem ser parâmetros comuns dentro da
população estudada.
Acreditamos que os hábitos de vida não saudáveis tais como tabagismo, álcool ou sedentarismo e o
desconhecimento sobre a doença sejam fatores de risco frequentes em nossa população hipertensa, que
condicionam à aparição de complicações e falta de controle.

Estratégias encaminhadas a modificar os fatores de risco:
Entre as estratégias que serão implementadas, se prestará especial atenção à educação em saúde, procurando
que o paciente se aproprie dos conhecimentos necessários para praticar o autocuidado. 
As consultas dos pacientes hipertensos serão planejadas em horários que o tempo de espera seja menor,
podendo aumentar o vinculo médico-paciente, com o objetivo de reduzir as taxas de abandono.
Estimular o paciente, ou seu cuidador, a fazer a medida domiciliar da pressão arterial com a possibilidade de
intervir sobre o tratamento.
Será realizada a avaliação e correção de esquemas terapêuticos, de forma individualizada, com a intenção da
simplificação do tratamento anti-hipertensivo.
Desenvolver um grupo, com o nome “Mais Sáude”, integrado por pacientes hipertensos com hábitos de vida
não saudáveis, que precisam mudanças dos estilos de vida.
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