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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Identificação e apresentação do problema. 

 

    A pressão sanguínea é uma medida da força exercida contra as paredes das 

artérias quando o coração bombeia o sangue através do corpo. A hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) considerando-se como 

hipertensão cifras de PA: ≥ 140 mmHg de pressão sistólica e ≥ 90 mmHg de 

pressão diastólica. Associa-se frequentemente a 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.(1)    

      A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser primária ou secundária. 

Na hipertensão arterial primária não há uma causa definida, mas geralmente 

está ligada a predisposição genética, na qual os pacientes relatam histórico 

familiar de Hipertensão Arterial (HA) nos parentes mais próximos (pais, irmãos, 

tios e avós).  Nos casos de hipertensão arterial secundária, é possível 

determinar a causa deste aumento pressórico podendo esta ser ou não 

tratável.(1,2)  

    E a doença crônica que ocasiona o maior número de consultas no sistema 

de saúde com um importantíssimo impacto econômico e social.(3) 

    No Brasil, um país ainda em desenvolvimento, ocorre uma transição 

epidemiológica, que se caracteriza por mudanças importantes no perfil de 

morbimortalidade. Os fatores de risco podem contribuir para o desenvolvimento 

ou agravamento das doenças cérebro vasculares (DCV), sendo eles 

tabagismo, história familiar de DCV prematura, lipoproteína de alta densidade 

(HDL) abaixo de 40 mg/dl, concentrações aumentadas de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e idade maior que 45 anos para homens e acima de 55 anos 

para mulheres, além de fatores relacionados ao estilo de vida como o 

sedentarismo e a dieta aterogênica.(4)  

    Não a uma cura para a hipertensão arterial. Contudo, a pesar de ser uma 

doença crônica, na maioria dos casos é controlável. A adoção de um estilo de 



vida saudável, proporciona geralmente uma descida significativa da pressão 

arterial.(5)   

    Mudanças de estilo de vida reduzem a PA bem como a mortalidade 

cardiovascular. Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a 

infância e adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, 

sociais e econômicas dos indivíduos. As principais recomendações não-

medicamentosas para prevenção primária da HAS são: alimentação saudável, 

consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao 

sedentarismo e ao tabagismo. A diminuição do consumo de sal reduz a 

pressão arterial em grande número de hipertensos, assim como a pratica 

regular de exercício físico.(6)  

    Devem ser metas dos profissionais de saúde a identificação precoce e a 

abordagem adequada dos fatores de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, principalmente na população de alto risco.(7)  

    A população da nossa área de abrangência não é diferente ao resto da 

população brasileira. Diariamente são muitos os pacientes hipertensos que 

chegam à consulta, (sendo esta a doença crônica mais frequente) muitos deles 

descompensados, faz-se por enquanto necessário medidas intervencionistas, 

para diminuir a morbimortalidade por esta causa. 

 

 

 

 1.2 - Justificativa da  intervenção. 

 

     A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. É considerada um 

dos principais fatores de risco (além de uma doença) modificáveis e um dos 

mais importantes problemas de saúde pública.(3) 

    Cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à 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.(9)             



    A hipertensão arterial e uma doença controlável, modificações no estilo de 

vida e combate dos fatores de risco muitas vezes são suficientes para a 

compensação desta doença.  

    Está associada a diminuição da esperança de vida, e quase a metade das 

mortes ocorrem nos anos mais produtivos. Muitos dos pacientes hipertensos 

desconhecem que sofrem da doença, grande parte deles não conhecem sobre 

os fatores de risco, e/ou como enfrentá-los. 

    Constitui o principal motivo de consulta nos serviços de saúde da atenção 

primaria. 

 

 

2.OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

- Combater para modificar os fatores de risco dos pacientes hipertensos na 

área de abrangência da equipe verde da Unidade Básica de Saúde Domingos 

Mantelli no Município de São Paulo.  

 

2.2. Específico 

- Construir um plano de ação para modificar os fatores de risco dos pacientes 

hipertensos. 

- Orientar os pacientes por meio de educação continuada sobre os riscos, 

complicações e tratamento não medicamentoso da hipertensão. 

 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

    Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um de cada três adultos 

sofre de hipertensão arterial ou pressão alta, uma condição que causa cerca de 

metade de todas as mortes por problemas cardíacos no mundo, destacou em 

seu relatório anual sobre estadísticas sanitárias, publicado em maio de 2013. 

Aqui também expõe que em alguns dos países da África a metade da 

população adulta é hipertensa.(9) 



  A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a ocorrência 

de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, aneurisma arterial, 

doença arterial periférica, insuficiência renal crônica e insuficiência 

cardíaca.(9,10) 

       No Brasil o 72% das causas de morte corresponde as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) das quais 31,3% é devido a doenças 

cardiovasculares.(10,11) 

    MacGregor refere que a hipertensão arterial secundaria pode estar 

influenciada por maus hábitos, como o consumo de muito sal na dieta. Em um 

estudo realizado em Portugal observou-se como outros fatores muito 

frequentes a idade avançada, falta de escolaridade, sedentarismo, estresse e 

obesidade.(5) 

    No Brasil, estudos realizados demonstraram que os fatores de risco mais 

comuns para a hipertensão arterial são a obesidade e sobrepeso, alto consumo 

de sal, consumo de álcool, estresse psicoemocional, baixos níveis de atividade 

física, além do tabagismo.(8,12)    

    Para Silva AA a educação em saúde é indispensável para que o paciente 

consiga exercer o controle adequado da pressão arterial, visando melhor 

qualidade de vida.(13) 

  Nascente observou que a baixa escolaridade e a obesidade estão associadas 

aos maiores índices de doenças crônicas não transmissíveis, em especial a 

hipertensão arterial, o que reforça a necessidade de implementação de 

medidas objetivas para seu combate.(14)  

    Um estudo realizado por Piccini e coautores, e publicado na Revista Saúde 

Pública demostrou que a proporção de pacientes hipertensos descompensados 

foi significativamente menor entre os que foram orientados para manter um 

peso ideal, realizar atividade física e diminuir a quantidade de sal nas 

comidas.(15) 

    E tão relevante o problema que o Dia Mundial da Saúde do 2013, celebrado 

o dia 7 de abril, estive dedicado à hipertensão, com o objetivo de reduzir o 

número de infartos do miocárdio e acidentes cerebrovasculares, segundo 

Portal da Saude.(16) 

    O Ministério de Saúde brasileiro tem investido em diversas ações com o 

objetivo de combater os fatores de risco para a hipertensão arterial, e das 



Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de forma geral, como a redução 

da quantidade de sal em alimentos industrializados, a criação do Programa 

Academia da Saúde, entre muitas outras.(17) 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

 

    A intervenção envolve a 60 pacientes dos 465 cadastrados como 

hipertensos da equipe verde da unidade de Saúde Domingos Mantelli, que tem 

um total de população cadastrada de 4135, dispostas em 1232 famílias.  

    A equipe envolvida está composta por médico, enfermeira e agentes de 

saúde. 

 

4.2. Contexto da intervenção. 

 

    Na Unidade de Saúde da Família Domingos Mantelli, município de São 

Paulo, existe um número acentuado de pacientes que assistem a consulta por 

hipertensão arterial descompensada, o inadequado controle sobre os fatores 

de risco como principal causa de descompensação, chamou a atenção. 

   Os pacientes não realizavam acompanhamento adequado e não conhecem 

os fatores de risco.  

    Quando os pacientes foram questionados sobre os riscos, na maioria dos 

casos acetaram seu desconhecimento sobre alguns aspetos do tema. 

    As ações dirigidas aos usuários hipertensos dar-se-ão na própria unidade de 

saúde (consultório e sala de reuniões) o local destinado para grupo de 

hipertensos. 

 

 

 

4.3 Estratégias e ações 

  

Etapa 1  



    Inicialmente será necessária a identificação da população com hipertensão 

arterial e fatores de risco mais frequentes, presente entre os pacientes 

cadastrados na unidade, para assim, direcionar as ações preventivas. Essa 

investigação será através de abordagem no momento do acolhimento na 

unidade de saúde e durante as consultas, sob entrevista.   

 

Etapa 2 

    Os selecionados, então, serão convocados por micro áreas para uma 

reunião na unidade de saúde, para descrição rápida do objetivo e a importância 

do projeto de intervenção. 

 

Etapa 3 

    Agendamento de consultas individuais para conscientização da importância 

da consulta periódica, monitoramento da tensão arterial e avaliação dos fatores 

de risco. 

 

Etapa 4 

    Serão realizadas reuniões quinzenal, na unidade de saúde, nas quais cada 

dia será discutido um tema relacionado com os fatores de risco mais 

frequentes, de acordo com o tema selecionado para essa data. 

 

 

DIA TEMA Palestrante 

1º dia  Acolhimento e explicação do projeto. Equipe de Saúde 

2° dia   Indicação de exercícios físicos 

adequados, sua importância. 

Médico 

3° dia  Alimentação saudável, sua importância Médico 

 

4° dia   Propostas de medidas alternativas, não 

farmacológicas para controlar a pressão 

arterial. 

Enfermeira 

5° dia   Como evitar as principais complicações Médico 



da HTA. 

6° dia  Importância de evitar uma vida 

sedentária e o estres para o controle da HTA. 

Enfermeira 

7° dia  Discussão analítica e global do projeto; 

 Aplicação do questionário; 

 Confraternização.  

Equipe de Saúde 

 

 

4.4 Avaliação e monitoramento 

 

    Os pacientes serão estimulados, durante as reuniões a testemunhar seus 

pontos de vista, experiências vividas antes e durante o projeto, aspectos 

positivos e negativos vivenciados com a intervenção, para avaliação constante 

da efetividade do projeto pela equipe. 

    Durante as reuniões quinzenal realizadas com toda a equipe de saúde, será 

discutido o desenvolvimento do projeto para possíveis intervenções se 

necessárias. 

    A aplicação de questionário (Anexo I) possibilitará avaliar os pontos 

positivos, negativos do ponto de vista dos pacientes, os tópicos esperados e 

alcançados por eles, com a intervenção.  

 

 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

    Através de atitude ativa, persistente e duradoura de toda a equipe, os 

pacientes do projeto alcançarão um maior conhecimento sobre a sua doença, 

seus fatores de risco e como enfrentá-los e consequentemente evitar no 

possível as complicações derivadas da doença. 

 

 

 

 



6.CRONOGRAMA. 
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o 
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mbro 

Dezem
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Janei

ro 
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Març

o 

Elaboração 
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X X X X X      

Identificaçã

o da 

população 

X X         

Estudo do 

referencial 
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X X X X X X  

 

   

Implantaçã

o do 

projeto 

   X X X X    

Análise 

dos 

resultados 

       X X  

Divulgação 

dos 

resultados 

         X 
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ANEXO 1. 

Questionário de avaliação do Projeto. 

1- Você gostou de participar do Projeto. 

(    ) sim                              (    ) não 

2- Você fazia dieta antes de começar o projeto? 

(    ) sim                              (    ) não  

3- Você está conseguindo fazer dieta agora? 

(    ) sim                              (    ) não 

 4- Você fazia exercícios físicos antes do projeto? 

(    ) sim                              (    ) não 

5- Está realizando exercícios físicos agora? 

(    ) sim                              (    ) não 

6- Si a resposta é afirmativa diga quais e com que frequência?  

7- O projeto ajudou você entender sobre a sua doença? Se sente com mais 

confiança para enfrentá-la? 

(    ) sim                              (    ) não 

8- Na sua opinião, quais foram os pontos positivos do projeto? E os negativos? 

9- As atividades trouxeram mudanças em algum outro hábito praticado por 

você? Qual? 

10-   Você conseguiu com este projeto, levar um estilo de vida mais saudável? 

(    ) sim                              (    ) não 

11- Além do que foi proposto no projeto, você gostaria de realizar outras 

atividades? Quais?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


