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1. Introdução 

1.1. Apresentação 
 
        Segundo a                                        o, a Hipertensão Arterial 

Sistêmica pode ser definida pela elevação de forma sustentada dos níveis de 

pressão arterial, sendo tal elevação de origem multifatorial. Esta elevação 

corresponde de maneira geral a níveis de pressão arterial sistólica maiores ou 

iguais a 140 mmHg e de pressão arterial diastólica maiores ou iguais a 85 

mmHg. Tais valores devem ser averiguados com uma técnica correta e em 

momentos distintos a fim de uma definição diagnóstica. Valores de pressão 

arterial superiores a 180x110 mmHg também configuram o diagnóstico de 

HAS.(1) 

        De acordo com Muraro, 2013, a HAS é o principal fator de risco para 

doenças cardiovasculares, configurando um dos principais problemas de saúde 

pública e gerando um alto custo médico-social.(2) Esses custos são decorrentes 

principalmente das complicações da Doença Hipertensiva, como: doença 

cerebrovascular, doença coronariana, doença arterial periférica, insuficiência 

cardíaca e renal. 

        Dados da                                        lios (PNAD 2008) 

estimam que 24,0% (IC 95% 23,7–24,4) das mulheres e 17,3% (17,0–17,6) dos 

homens com idade ≥ 20 anos e cerca de metade dos homens e mais da 

metade das mulheres com idade ≥                                         

          o.(3) 

        Percebe-se que a HAS tem uma alta prevalência na população, e que 

essa prevalência apresenta aumento concomitante ao envelhecimento. (4,5) 

Desta forma, as populações idosas são as mais atingidas pela HAS bem como 

suas complicações. Outros fatores como etilismo, tabagismo, sedentarismo, 

dieta hipercalórica, excesso de sal na dieta, sobrepeso e obesidade, estão 

também relacionados ao aumento da prevalência de HAS.(6) Modificações no 

estilo de vida, especialmente a redução de peso, a diminuição da ingestão de 

sal e de álcool, como também a adoção de dieta hipocalórica, além da prática 

de atividade física regular, mostraram-se comprovadamente eficazes na 

redução da pressão arterial, na melhora da efetividade anti-hipertensiva e na 

diminuição do risco cardiovascular associado(7) . 

        Segundo Motter et al, 2013, o controle da HAS depende de um tratamento 

não farmacológico definido pela adoção de um hábito de vida saudável, como 

no tratamento farmacológico sustentado pelo uso de medicamentos anti-

hipertensivos, ou ainda pela associação de ambos. 

        No Brasil, devido a alta prevalência da HAS, bem como sua associação a 

agravos cardiovasculares, a moléstia passou a ser alvo de políticas de saúde 

que visam o controle da doença. Assim o Ministério da Saúde criou o Plano 

                                                 o Arterial e ao Diabetes 

Mellitus (DM), que confere ao Programa de Saúde da Família normativas e 
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orientações para o tratamento e manejo dessas condições. Vale ainda ressaltar 

que a associação e concomitância dos quadros de HAS e DM, bem como 

intima ligação que ambas têm principalmente por compartilharem alguns 

fatores etiopatogênicos, fatores de risco, complicações, manejo não 

farmacológico, cronicidade e envolvimento de equipe multidisciplinar, 

corroboraram e justificaram a criação do plano de intervenção.(9) 

        Com base na proposta de expansão e adequação do tratamento da HAS 

principalmente com enfoque à Atenção Básica no acompanhamento desses 

pacientes, o Ministério da Saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde 

promoveu ações que permitem facilitar o acesso dos doentes a um tratamento. 

As ações se baseiam principalmente em duas grandes frentes, a criação do 

Programa de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, e o cadastramento dos Hipertensos e Diabéticos no Sistema de 

Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção Básica 

(HIPERDIA) que agora passam de forma conjunta a garantir a todos os 

doentes acompanhamento e monitoramento de seu quadro, bem como a 

possibilidade de acesso as medidas terapêuticas para obtenção do controle da 

patologia. De forma geral, essas medidas vêm ao longo de sua criação 

contribuindo para aumentar o controle da HAS e DM no território nacional, no 

entanto, ainda existem muitas carências a fim de serem preenchidas para que 

se possa atingir um controle próximo ao ideal para tais pacientes. Medidas 

voltadas principalmente para o tratamento não farmacológico da HAS ainda 

são deficitárias e falta à população ações que disseminem e difundam essas 

medidas, como faltam também possibilidade ao acesso de algumas formas de 

terapêutica não medicamentosa.  

 

 

1.2. Justificativa  

 

        A ênfase no controle da HAS tem sido extremamente importante para 

diminuir principalmente o número de internações hospitalares devido as 

complicações da Doença Hipertensiva, seja a forma essencial ou formas 

secundárias, bem como a redução do número de pacientes com limitações ou 

seqüelas, ou o número de óbitos, especialmente em pacientes com 60 anos ou 

mais que tem se mostrado estatisticamente como os mais atingidos.(10) 

        Segundo Lima-Costa 2011, com base no levantamento de dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, a prevalência da HAS entre os 

idosos aumentou. Outro dado interessante, levando-se em conta o número de 

hipertensos cadastrados no HIPERDIA em Bauru-SP no período de janeiro de 

2012 a abril de 2013 revela que mais de 50% do total de hipertensos com 

cadastro tem 60 anos ou mais. A tabela abaixo mostra tais dados(12) . 
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TABELA 1: Hipertensos do município de Bauru cadastrados no HIPERDIA no 
período de Janeiro/2002-Abril/2013, divididos quanto a presença de HAS exclusiva 
ou associada a fatores de risco isolados ou combinação de 2 ou mais fatores, 
segundo a idade maior ou igual a 60 anos em relação a população geral portadora 
de HAS 

 Maiores de 60 
anos 

Porcentagem 
de maiores de 

60 anos em 
relação à 

população 
hipertensa 

Total de 
hipertensos 

Porcentagem 
em relação à 
população 
hipertensa 

HAS exclusiva 1712 13,78% 3358 27,04% 

DM 631 5,08% 1113 8,96% 

Tabagismo 189 1,52% 469 3,78% 

Sedentarismo 1033 8,32% 1657 13,34% 

Sobrepeso 600 4,83% 1531 12,33% 

IAM 47 0,38% 78 0,63% 

Outras 
coronariopatias 

79 0,64% 72 0,58% 

AVC 52 0,42% 88 0,71% 

Doença renal 19 0,15% 39 0,31% 

2 ou mais 
condições 
associadas 

1910 15,38% 4014 32,32% 

TOTAL 6272 50,5% 12419 100% 

 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

 

        Dados do próprio DATASUS revelam que no período de janeiro a 

setembro de 2014 em Bauru mostram que mais de 25% das internações 

concentra-se entre pacientes de 60 anos ou mais, e que o tempo médio de 

internação desses paciente é mais que 50% maior do que da população geral 

(Tabela 2).(13) No mesmo período 68,4% dos 1215 óbitos estão entre idosos, 

sendo que 209 óbitos estão ligados a HAS e suas complicações. Por exemplo, 

o Infarto Agudo do Miocárdio e outras Doenças Isquêmicas do Coração foram 

responsáveis por 966 internações no período, 56,8% entre pacientes com 60 

anos ou mais, levando a 137 óbitos, dos quais 76,6% esta entre idosos (Tabela 

3).(14,15) Esses dados permitem fazer uma estimativa de que os idosos 

representam um grupo de maior risco para complicações da HAS, e, que essas 
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decorrem principalmente do controle inadequado da doença. De acordo com os 

dados da tabela 1 podemos notar a correlação de fatores de risco entre os 

pacientes hipertensos, e a presença de comodidades e complicações da HAS. 

Vale ressaltar, que esses fatores de risco associados também são alvos 

importantes a serem atingidos e mudados na terapêutica da doença. Assim, 

podemos inferir que faz-se necessário criar medidas que assegurem o 

tratamento eficaz e correto da HAS para esses pacientes. A Tabela 2 mostra 

dados relativos à internações hospitalares e óbitos ocorridos no município de 

Bauru no relativos ao período de janeiro à setembro de 2014 e a Tabela 3 a 

comparação entre o número de óbitos e internações hospitalares na população 

geral e em pacientes com 60 anos ou mais por causa específica no mesmo 

período, constatando dessa forma a relevância do projeto de intervenção. 

TABELA 2: Internações hospitalares e óbitos no município de Bauru no 
período de Janeiro a Setembro de 2014 

 População geral 60 anos ou mais 

Internações hospitalares 25237 6391 

Óbitos  1215 831 

Dias de permanência 
(média) 

5,2 7,9 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)/MS/SVS/CGIAE - 

Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

TABELA 3: Comparação entre número de Óbitos e Internações hospitalares na 
população geral e em pacientes com 60 anos ou mais por causa específica em 
Bauru no período de janeiro a setembro de 2014. 

Causas População Geral 60 anos ou mais 

Internações Óbitos Internações Óbitos 

HAS primária e 
secundária 

65 0 22 0 

AVCi/ AVC não 
especificado/ 
AIT 

340 76 234 53 

IAM/ Outras 
doenças 
isquêmicas do 
coração 

966 137 549 105 

Insuficiência 
cardíaca 

308 41 232 28 

HIC 66 20 31 11 
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TABELA 3: Comparação entre número de Óbitos e Internações hospitalares na 
população geral e em pacientes com 60 anos ou mais por causa específica em 
Bauru no período de janeiro a setembro de 2014. 

Causas População Geral 60 anos ou mais 

Internações Óbitos Internações Óbitos 

Aterosclerose 54 9 34 8 

Outras 
doenças 
arteriais 
periféricas 

39 4 32 4 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)/MS/SVS/CGIAE - 

Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

 

2. Objetivos 

2.1 Geral  

      Conhecer as dificuldades dos pacientes idosos portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica do município de Bauru/SP, iniciando com a região de 

abrangência do Núcleo de Saúde Vila Falcão, para a adequação ao tratamento 

não-farmacológico e farmacológico. Posteriormente o método será aplicado em 

outros núcleos de saúde até que esteja difundido em todo município.  

2.2 Específico(s) 

• Identificar as necessidades dos pacientes idosos perante o tratamento da 

Hipertensão 

• Listar as dificuldades dos pacientes idosos para um bom tratamento da HAS, 

criando um acervo a fim de orientar os profissionais da Atenção Básica do 

município acerca dos entraves enfrentados durante o tratamento da doença 

• Numerar os pacientes com um controle não adequado da doença 

• Melhorar o tratamento da HAS nos pacientes classificados no Grupo de 

Controle Inadequado do estudo  

• Diminuir o número de internações hospitalares decorrentes da HAS e suas 

complicações  
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3. Metodologia 

3.1. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 

 

        Os sujeitos que farão parte do projeto serão os pacientes idosos e 

portadores de hipertensão residentes no município de Bauru e cadastrados no 

Hiperdia. Inicialmente serão escolhidos indivíduos portadores de HAS, 

independente de condições associadas, com idade igual ou superior a 60 anos, 

residentes em diferentes áreas do município, totalizando um numero inicial de 

20 participantes. 

  

3.2. Cenário da intervenção 

 

        A intervenção será realizada junto ao paciente de duas formas, na 

Unidade Básica de Saúde a qual o paciente está vinculado, de maneira a 

descobrir se o paciente frequenta a unidade, buscando o comprometimento e 

interesse do paciente em participar de atividades desenvolvidas na unidade, 

consultas médicas e de enfermagem, aferição da pressão arterial, busca junto 

aos registros do paciente por alterações laboratoriais que possam ser 

secundárias a doença bem como complicações da doença. Desta forma os 

pacientes que apresentem um certo distanciamento da unidade, baixa procura 

por atendimento medico, relato frequente de internações ou complicações da 

HAS serão eleitos a um estudo mais aprofundado de sua adesão a tratamento 

e controle da pressão arterial. Assim, num segundo tempo, os pacientes tidos 

como eleitos após a triagem realizada com informações colhidas na UBS, 

serão submetidos a visita domiciliar com entrevista e aplicação de questionário 

a fim de se conhecer o controle da HAS por esse paciente. 

 

3.3. Estratégias e ações 

 

        A estratégia empregada para busca de pacientes com controle 

inadequado da HAS e consequentemente sujeitos a complicações da doença é 

a aplicação de um questionário que de maneira geral avalia o nível de controle 

da doença pelo paciente, dividindo-os em dois grupos: um com Bom Controle e 

outro com Controle Inadequado. Desta forma os pacientes com controle 

inadequado serão de forma individualizada submetidos a ações que visam a 

busca do bom controle da patologia. Abaixo segue o questionário a ser 

realizado. O questionário foi construído com elementos que podem inferir o 

controle da HAS pelo paciente, assim alguns parâmetros tidos como favoráveis 

ao controle recebem pontuação negativa, de forma que esta pontuação 

aumenta gradativamente a medida que os parâmetros são considerados mais 

desfavoráveis no controle. Com base no questionário podemos chegar a um 

escore que varia de -14 pontos até +26 pontos, sendo que os extremos 

representam o paciente com controle adequado da HAS e o paciente sem 
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nenhum controle da HAS respectivamente. Podemos ainda com base no 

questionário delimitar esses pacientes em 2 grandes grupos: Com controle 

adequado da HAS e Sem controle adequado da HAS. A linha de corte nesta 

divisão é um Escore maior ou igual a 9 pontos. Logo pacientes acima desse 

escore necessitarão de uma intervenção multidisciplinar para alcançar um bom 

controle da Doença hipertensiva.  

 

3.4. Avaliação e Monitoramento 

 

        De acordo com o proposto os pacientes tidos como susceptíveis ao risco 

de tratamento e controle inadequado da HAS serão num segundo momento 

submetidos ao questionário para avaliar o nível de controle da doença pelos 

mesmos. Após essa avaliação e divisão dos pacientes conforme o Controle da 

Doença Hipertensiva, os pacientes tidos como vulneráveis serão 

individualmente assistidos pelas equipes das Unidades básicas na busca de 

um controle adequado da moléstia. 

        Dessa forma, os dados obtidos da entrevista permitirão traçar um perfil 

desses pacientes, de forma que de acordo com o tipo de barreira ao tratamento 

uma conduta própria seria tomada, possibilitando a individualização do 

cuidado, bem como o alcance de um nível de controle Bom para a HAS. 

        Assim, problemas como por exemplo falta de medicação na rede seriam 

passados as autoridades competentes em busca de sua resolução. Outros 

problemas como confusão ou esquecimento do uso da medicação poderiam 

ser resolvidos criando para cada paciente um painel com as datas e horários a 

serem administradas as medicações bem como um pequeno pacote com as 

medicações a serem utilizadas naquele momento. 

        Logo, de maneira individualizada, esses pacientes teriam assistência 

suficiente para alcançarem êxito no tratamento, de forma a lhes garantir um 

melhor controle da doença, além de diminuir os riscos de complicações 

decorrentes dela. 

         Esses pacientes necessitarão de acompanhamento mensal pelas equipes 

de saúde até que consigam atingir um nível de Bom Controle como proposto 

pelo questionário. Desta forma, esses pacientes ao atingirem um controle 

adequado da HAS passariam a ser monitorados trimestralmente nas Unidades 

Básicas de forma a intercalar o atendimento médico e de enfermagem nessa 

abordagem. Dessa forma a avaliação e monitoramento desses pacientes 

seguirão os seguintes clivos:  

 

 Medicações em uso 

 Ajustar dose e medicamentos 

 Otimizar medicações 

 Fazer associações medicamentosas conforme necessidade 

 Substituir medicamentos não mais usados como primeira linha de 

tratamento 
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 Trocar medicamentos de meia vida mais curta por medicamentos de 

meia vida longa 

 

 Dificuldades no uso 

 Orientar pacientes sobre o uso 

 Criar embalagens com os medicamentos a serem usados em cada 

horário com símbolos de fácil entendimento (facilitando o uso correto em 

pacientes analfabetos ou semi-analfabetos) 

 

 Incentivar as medidas não farmacológicas 

 Criar grupos de atividade física 

 Orientar sobre dieta 

 Estimular o abandono do tabagismo e etilismo 

 

 Controle da doença 

 Incentivar a medida semanal da PA na unidade básica 

 

 Consultas 

 Realizar no mínimo três consultas médicas ao ano 

 Encaminhar para consulta de Nutricionista realizar consultas de 

enfermagem intercaladas as consultas médicas 

 

 Visitas 

 Realizar visitas aos pacientes com maior dificuldade no controle da 

doença em intervalos mensais 

 

4. Resultados Esperados 

 

Ao atingir êxito na abordagem terapêutica dos pacientes idosos e 

hipertensos do município de Bauru-SP, espera-se primeiramente diminuir o 

número de internações nessa faixa etária decorrentes de complicações da HAS 

bem como o número de mortes causadas pela doença ou seus agravos. Como 

consequência dessa redução, espera-se que o gasto do município com a rede 

Hospitalar e de Urgência e Emergência sofra um decréscimo significativo, visto 

que a faixa etária de 60 anos ou mais é a principal responsável pelos óbitos no 

município, bem como necessita de um tempo maior de permanência durante 

internação hospitalar, e como a HAS é uma das principais responsáveis por 

esse cenário, teremos uma redução significativa, tanto nos óbitos quanto no 

número de internações desse pacientes, diminuindo consequentemente esses 

gastos. 

        Outro resultado esperado ao alcançar o controle da HAS na população 

idosa é diminuir o número de idosos vitimas das complicações da doença, 
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diminuindo também o número de pacientes com necessidade de 

acompanhantes ou cuidadores devido seqüelas de doenças como AVC. 

        De maneira geral, ao atingir o controle adequado da HAS principalmente 

por se tratar de uma população mais vulnerável que é a população idosa, 

estaremos melhorando os índices de saúde no município. A Tabela 4 mostra o 

questionário que será aplicado aos pacientes. 

 

TABELA 4. Questionário para avaliar Controle da HAS 

Parâmetro Escore 

Medicações em uso 

Nenhuma -1 

1 +1 

2 +2 

3 ou mais +3 

Tempo de uso 

< 1 ano +1 

1 a 5 anos +2 

> 5 anos +3 

Dificuldades no uso 

Nenhuma -1 

Esquece de tomar a medicação +1 

Confusão com a medicação a ser 
utilizada 

+1 

Falta do medicamento na rede pública +1 

Utiliza medicação somente quando acha 
necessário 

+2 

Não faz uso da medicação por não sentir 
sintomas 

+3 

Faz outras medidas (não-
farmacológicas) para controle da 
pressão arterial 

Sim -1 

Não +1 

Quais essas medidas 

Atividade física regular -1 

Dieta hipossódica e hipocalórica -1 

Perda de peso -2 

Cessação de tabagismo -1 

Cessão de etilismo -1 

Frequência de aferição de 
pressão arterial 

> 1 vez por semana -2 

1 vez por semana -1 

< 1 vez por semana +1 
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Número de consultas médicas 
anuais 

> 3 vezes ao ano -1 

< 3 vezes ao ano 0 

1 vez ao ano +1 

Nenhuma +2 

Internações em Unidades de 
pronto Atendimento por 
descontrole dos níveis 
pressóricos ou complicações da 
HAS 

Sim +1 

Não -1 

Número de internações nos 
últimos 6 meses  

> 3 vezes +3 

< 3 vezes +2 

1 vez +1 

Nenhuma 0 

Comorbidades ou condições 
associadas 

Sim +2 

Não -1 

Quais comodidades ou condições 

Diabetes mellitus +1 

Tabagismo +1 

Sedentarismo +1 

Sobrepeso/Obesidade +1 

Doença coronaria  +1 

Doença cerebrovascular  +1 

Doença renal +1 

 

5. Cronograma 

Cronograma 

Atividade A
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o
-
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0
1
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-
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1
5 
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5 
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-
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5 
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5 

J
u
n
-
2
0
1
5 

J
u
l 
-
2
0
1
5 
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0
1
5 
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5 
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0 
1 
5 

Elaboração do 
projeto 

X X X X             

Aprovação do 
projeto 

     X           

Estudo da literatura X X X X X X X X X X X X X X   
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Cronograma 

Atividade A
g
o
-
2
0
1
4 

S
e
t 
-
2
0
1
4 

O
u
t 
-
2
0
1
4 

N
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-
2
0
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D
e
z
-
2
0
1
4 

J
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n
-
2
0
1
5 
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v
-
2
0
1
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-
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0
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-
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S
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-
2
0
1
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O
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0  
1 
5 

N
o 
v  
-  
2  
0 
1 
5 

Coleta de dados     X X           

Intervenção junto 
aos pacientes 
classificados como 
Controle 
Inadequado 

     X X X         

Nova avaliação dos 
pacientes sujeitos a 
intervenção  

       X X X X      

Discussão e análise 
dos resultados 

        X X X X X X   

Revisão final e 
digitação 

          X X X X X X 

Entrega do trabalho 
final 

               X 

Socializaçao            X X X X  
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