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1 INTRODUÇÃO: 

A Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) é uma doença crônica que se caracteriza 
por níveis altos e sustenidos da pressão arterial, ao ser uma doença multifatorial, 
pois inclui vários fatores de risco: ingestão de sal, consumo de álcool, obesidade, 
dislipidemia, sedentarismo, tabagismo, diabetes mellitus, entre outros. No mundo 
moderno, os principais fatores de risco da mortalidade são a Hipertensão Arterial, 
o Tabagismo e o colesterol elevado, segundo estúdios da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 1  A hipertensão arterial é um problema da saúde pública também 
no Brasil. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável pelo 
menos do 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% de mortes por 
doença arterial coronariana e em combinação com o diabetes, 50% dos casos de 
insuficiência renal terminal. Com o critério atual de diagnóstico de Hipertensão 
arterial (PA 140/90 mm Hg), a prevalência na população urbana adulta brasileira 
varia de 22.3% a 43.9%. A principal relevância da identificação, diagnóstico e 
controle da HAS reside  na redução das suas complicações e constitui a primeira 
causa de morte no país.1 

 

A Unidade de Saúde da Família, “Taquara Branca”, objeto de nosso estúdio é  
localizada no município Hortolândia, Estado São Paulo. Com uma população de 
1305 pacientes, tem uma prevalência de hipertensão arterial de 10.11%. Muito por 
embaixo, se temos em conta a prevalencia desta doença no Brasil, pelo que deve 
existir um sobregistro da mesma.  
 
 Vários estúdios epidemiológicos sugerem que a elevação do colesterol antecede 
ao desenvolvimento da HAS e/ou que a dislipidemia já encontrasse presente nas 
etapas precoces da HAS. O valor de pressão arterial sustentada mente  elevados, 
principalmente quando acompanhados de tabagismo, diabetes e dislipidemia, se 
relacionam à maior incidência de eventos mórbidos, como a aterosclerose, que se 
manifesta por cardiopatia isquêmica, acidente cerebrovascular e doenças 
vasculares renais, responsáveis por 65% dos óbitos na população adulta. Por 
outro lado, o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial leva à redução de 
eventos cardiovasculares fatais e não fatais em diversos ensaios.2 

 

 A Hipertensão acelera o desenvolvimento da aterosclerose. Por outro lado, as 
dislipidemias se associam com o alto dano de órgãos alvos e modificam os níveis 
lipídicos e a aterosclerose induzida pelo aumento dos lipídios. Além da HAS, o 
Diabetes Mellitus (DM) e a Dislipidemia são fatores de risco conhecidos e 
importantes para Doença Cardiovascular, estando frequentemente associados em 
um mesmo paciente. O controle desses fatores de risco previne ou retarda o 
aparecimento dessas doenças os mesmos. Ao considerar os valores de colesterol 
total e pressão arterial sistólica, a mortalidade por doença coronária aumenta, se 
os mesmos aumentam. Mais, ao associar ambos os fatores, a mortalidade por 
cardiopatia coronária não é uma somatória. Só que tem um efeito maior com a 
combinação.3  

 



A HAS e aterosclerose constituem uma condição alarmante para a 
morbimortalidade atual. A hipertensão acelera o desenvolvimento da aterosclerose 
e alguns dos fatores de risco para aterosclerose como as dislipidemias, parecem 
associadas ao agravamento da doença hipertensiva e suas complicações 
posteriores. Por outro lado, o tratamento da hipertensão pode modificar o perfil 
lipídico e a aterosclerose induzida pela dislipidemia. Da mesma forma o 
tratamento redutor dos altos níveis do colesterol pode reduzir também a pressão 
arterial. Para a Doença Cerebrovascular de tipo isquêmico o fator principal é a 
hipertensão arterial quase sempre provocada pelas dislipidemias, tabaco, 
álcool,diabetes e por último, a fibrilação auricular.4  

 
Dum estimado de 58 milhões de falecidos a nível mundial no ano  2002, o 25 % foi 
por doença do coração. Mais do 50% destas mortes deve-se a uma das 
manifestações  mais dramáticas da cardiopatia isquêmica: a morte cardíaca 
súbita. Os fatores de risco aterogênicos são o veículo principal a partir do qual se 
estrutura a causa em sim desta realidade inobjetável para todos os sistemas de 
saúde: a aterosclerose, substrato das doenças derivadas da disfunção endotelial 
que esta origina e onde as doenças cardiovasculares tem um peso considerável, 
em especial a Morte Cardíaca Súbita.5 

 
A dislipidemia agrava a lesão dos órgãos alvo na hipertensão arterial, 
determinando maior incidência de eventos coronários e maior deterioração da 
função renal. Agentes hipolipemiantes, como as vastatinas, são capazes de 
atenuar a aterosclerose por mecanismos que vão além da redução lipídica, 
melhorando a função endotelial, diminuindo o risco trombótico, a inflamação e a 
proliferação celular. Além disso, reduzem a hipertensão arterial e parecem  
importantes na proteção renal em presença da hipertensão arterial.6 

 
Em praticamente todas as nações, a prevenção e o controle da HAS trazem 
implicações importantes e a utilização de novas estratégias e abordagens que 
identifiquem com mais precisão os indivíduos em situação de risco, oferecem 
benefícios tanto para o indivíduo com hipertensão como para a sociedade. 
Contudo, por ser uma doença crônica, o controle da HAS requer 
acompanhamento e tratamento por toda a vida, envolvendo as medidas 
farmacológicas e não farmacológicas.7 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou em 2010 as VI Diretrizes 
Brasileiras de HAS, destacando como fatores de risco para hipertensão: idade, 
sexo e etnia, sobrepeso e obesidade, fatores socioeconômicos, consumo de sal e 
álcool, sedentarismo,dislipidemia e genética. Além desses, fatores ambientais 
tendem a contribuir para essa combinação em famílias com estilo de vida pouco 
saudável.8 A batalha mais árdua dos profissionais de saúde é a prevenção. As  
Doenças Crônicas no Trasmisivéis  permanecem como um dos maiores desafios 
nos sistemas de saúde nos dias atuais.  As condições crônicas não só serão a 
primeira causa de incapacidade em todo o mundo até (o) 2020 como também se 
tornarão o problema mais dispendioso para os nossos sistemas.9 Nesse contexto, 
programas de intervenção comunitária que integrem promoção e prevenção de 



doenças e agravos têm sido introduzidos mundialmente,pelo que é bastante 
provável que num futuro novas diretrizes contenham recomendações sobre o 
controle, muito além dos simples controles dos níveis pressóricos.10 

Considerando-se as elevadas taxas de morbimortalidade por doenças 
cardiovasculares no mundo e no Brasil, e de prevalência da hipertensão arterial, o 
presente estudo tem como objetivo identificar a sua relação com  a dislipidemia, 
na população adulta na USF “Taquara Branca”, em Hortolândia. 
 



 2. OBJETIVOS: 

 

2.1 Geral: 

-Diminuir a dislipidemia na população adulta na USF “Taquara Branca”. 

 

2.2 Específicos: 

-Realizar atividades educativas sobre os fatores de risco para a Hipertensão 

Arterial Sistémica, principalmente a dislipidemia, com a população adscrita à USF 

“Taquara Branca”. 

-Incrementar as informações relacionadas com a dieta hipolipemiante. 

-Capacitar à equipe de saúde por meio de educação gradativa, continua, 

interactiva e adequada sobre fatores de risco da Hipertensão Arterial. 

 



3. Metodologia  

 

3.1 Cenários do estudo 

 

O Projeto de Intervenção será desenvolvido na USF “Taquara Branca” do 

município Hortolândia. A mesma fica localizada na região metropolitana de 

Campinas com uma população de 212.597 habitantes no ano 2014. Em nossa 

USF temos uma população de 1305 habitantes distribuídas em 2 equipes de 

Estratégia Saúde da Família. Temos um universo de 132 pacientes hipertensos, 

acima de 18 anos, representando um 10.11% da população, que participarão do 

projeto.  

 

3.2.  Sujeitos da intervenção  

 

Estarão envolvidos também os profissionais da equipe da Saúde da Família que 

trabalham no atendimento a essa população. Ao realizar o cadastramento da 

população, observou-se a presença de muitos pacientes que não tem tratamento 

adequado, nem fazem dieta direito por desconhecimento das conseqüências desta 

conduta. 

 

3.3 Estratégias e ações                                                                                                                  

 

Etapa 1 

Identificar os  hipertensos cadastrados na USF e os fatores de risco dos mesmos, 

através de uma ficha onde os dados necessários serão colhidos em entrevista e 

exame físico com indicação de estudios lipídeos. 

   

Etapa 2 

Realizaremos reuniões mensais com os grupos de hipertensos (primeiras 

segundas ), onde o médico realizará a capacitação das equipes de saúde sobre 

dos fatores de risco e seu controle e incentivar a importância  de evitar as 



complicações da HAS, através da modificação dos estilos de vida.(dieta e 

exercicios físicos) 

Para isso contamos com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde quem 

realizarão os convites das reuniões incentivando os pacientes e familiares. 

 

Etapa 3 

Reavaliar em novo exame físico, verificando peso e novos estudios lipídeos os 

pacientes diagnósticados com hiperlipidemia. 

 

3.4 Avaliação e Monitoramento 

 

 O desenvolvimento do projeto é dinâmico e estará sujeito a intervenções, durante 

as reuniões, os pacientes serão estimulados para participarem ativamente, 

indagando aspectos positivos e negativos, que permitirão também a avaliação 

constante assim como outras propostas que podem ser feitas por eles para 

enriquecer o projeto. 

Estimular os pacientes e familiares que venham tirar suas dúvidas nas reuniões e 

consultas na unidade de saúde.  

Através das consultas medicas, realizaremos nossas avaliações com o exame 

físico, verificando o peso corporal, cumplimento da dieta orientada e o diagnóstico 

mediante exames lipídeos evolutivos. 

 

4. Resultados esperados 

 

Através deste projeto e  as atividades educativas será oportunizado os pacientes 

hipertensos  conhecerem os fatores de risco da HAS e fazerem a opção 

consciente reduzindo os mesmos  com a mudança do estilo de vida: 

implementação duma dieta adequada (hipolipemiante), com maior consumo de  

frutas e vegetais, controle do peso corporal e a pratica de exercícios físicos,  

reduzindo assim os nivéis lipídeos.  
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7 ANEXOS: 

1. Idade: 
 

 18-29---    50-59--- 
 30-39---    60 e +--- 
40-49---     
 
 

2. Escolaridade: 
 

Ensino fundamental:    incompleto---  completo--- 
Ensino meio:                  incompleto---   completo--- 
Ensino superior:   incompleto---  completo--- 

 
3. Ocupação: 

 
Trabalhador--- 
Estudante --- 
 Dona de casa--- 
Desempregado--- 

 
 

4. Peso Corporal Inicial: 
 

Normopeso (IMC: 18,5- 24.9)--- 
Sobrepeso (IMC: 25 – 30)--- 
Obeso (IMC:+ 30)--- 

 
 

5. Pratica de exercícios físicos: 
 

Siempre --- 
Frequentemente --- 
As vezes --- 
Nunca --- 

 
 

6.  Exames lipídeos iniciais: 
 

A. Colesterol(LDL): 
 
Elevado --- 
Normal --- 
 

 



B. Triglicérides: 
 
Elevado --- 
Normal --- 

 
7. Peso corporal evolutivo: 

 
Normopeso: (IMC: 18.5-24.9)--- 
Sobrepeso: (IMC: 25-30)--- 
Obeso: (IMC: + 30)--- 

 
8. Exames lipídeos evolutivos: 

 
A. Colesterol(LDL): 

 
Elevado --- 
Normal --- 
 

B. Triglicérides: 
 
Elevado --- 
Normal --- 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


