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1 - Introdução  

  

1.1 Identificação e apresentação do problema  

 

O problema de saúde abordado em meu projeto de intervenção é a Hipertensão 

Arterial Sistêmica e fatores de riscos, por ser entre todas as doenças a de maior 

relevância em minha Unidade Básica de Saúde Barra do chapéu e do município. A 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma doença caracterizada pela 

elevação dos níveis tensionais no sangue. É uma síndrome metabólica geralmente 

acompanhada por outras alterações como obesidade. Cerca de 20% da população 

brasileira é portadora de hipertensão arterial, quando o coração bate, ele contrai e 

bombeia sangue pelas artérias para o resto do corpo, esta força cria uma pressão sobre 

as artérias; isso é chamado pressão arterial sistólica cujo valor normal é 120mmhg 

(milímetro de mercúrio). Há também a pressão arterial diastólica que indica a pressão 

nas artérias quando o coração está em repouso, entre uma batida e outra, o número 

normal de pressão arterial diastólica é inferior a 80 mmHg.  

A hipertensão arterial primária, essencial, ou idiopática, é a forma mais comum 

de hipertensão, contabilizando 90 a 95% de todos os casos da doença. 1 Em 

praticamente todas as sociedades contemporâneas a pressão arterial aumenta a par do 

envelhecimento, o que é fisiológico e relacionado com o aumento de rigidez da parede 

arterial. 2 A hipertensão essencial é conseqüência de uma interação complexa entre 

genes e fatores ambientais nomeadamente o consumo de sal. Entre os maus hábitos 

que contribuem para o aumento da pressão arterial estão o consumo de muito sal na 

dieta.3 Ainda não é conclusiva a possível influência de outros fatores como o stress,4 o 

consumo de cafeína5 ou a insuficiência de vitamina D.6 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é um problema grave na saúde pública no Brasil 

e no mundo, com uma prevalência mundial de um 30 %; e de um 20% no Brasil. Ela é 

uma das mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável pelo menos de 40% 
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das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial 

coronária e em combinação com a Diabete, 61% dos casos de insuficiência renal 

terminal. O critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial é de PA maior ou igual a 

140/90mmhg. A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na 

redução das suas complicações. Grande parte dos hipertensos desconhece sua 

condição e, dos que conhecem apenas cerca de 30% apresentam um controle 

adequado.  Barra do Chapéu é o um município pequeno no Estado de São Paulo no 

censo de 2010, com um total de 11 milhões de habitantes, em março 2013, Barra do 

Chapéu apresentava 777 pacientes hipertensos cadastrados nas UBS, de uma 

população de 5514 total. 7 

A HAS é o problema de saúde mais freqüente de consulta médica em nossa 

UBS, representando um 14% das consultas realizadas; Frente á magnitude do 

problema, o serviço elegeu a HAS como prioridade de atenção.  8 No que diz respeito á 

transcendência; A HAS tem sido a principal causa de infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular cerebral e outros agravos importantes, inclusive a própria morte. 

Outro fato que de mostra a gravidade da HAS é o seu curso silencioso, o que implica no 

atraso do início do tratamento, podendo levar a desfechos desfavoráveis; É por isto 

tendo em conta que a maioria dos casos pode ser tratada por nossa equipe, pois o 

diagnóstico é fácil, não requere tecnologia sofisticada, podem ser tratados e 

controlados com medicamentos de baixo custo, com poucos efeitos colaterais, 

pretendemos fazer nossa intervenção nessa doença, identificando sobre tudo, as 

causas da prevalência e estabelecer uma estratégia de educação em saúde. 9 

A HAS é responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular 

cerebral e por 25% das mortes por doença arterial coronariana. Em combinação com a 

diabetes, representa 62.1% do diagnóstico primário de pessoas submetidas á diálise, 

os hipertensos apresentam uma incidência duas vezes maior de doença vascular 

periférica, morte súbita e infarto agudo do miocárdio, e quatro vezes a incidência de 

AVE comparada aos normotensos. 10 
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Este projeto vai ser feito pela alta prevalência de hipertensos na população do 

Barra Do Chapéu , e assim poder melhorar as condições de vida das pessoas que 

tenham a doença, as quais devem cumprir com todas as orientações médicas para 

evitar complicações da mesma. Os fatores de risco cardiovasculares mais comuns 

associado á HAS são classificados em controláveis e não controláveis. Entre os fatores 

relaciona-se a idade, sexo masculino (ocorre mais cedo no homem), raça negra (a 

prevalência é duas vezes maior que na raça branca) e hereditariedade. Como fatores 

ambientais e controláveis relacionam-se a obesidade, sedentarismo, estresse, 

tabagismo, consome de álcool, alimentação (controle do sal), distúrbios lipídicos e 

Diabetes Mellitus. Estes apresentam a grande necessidade de mudança de hábitos que 

podem tanto controlar a pressão por si só, como ser coadjuvante e sinérgico ao 

tratamento farmacológico. 11 

 

 

1.2 Justificativa da Intervenção 

 

Em nossa comunidade temos um alto índice de hipertensos, particularmente 

maiores de 35 anos, considerando que as doenças cardiovasculares e cerebrais são as 

principais causas de mortes no Brasil e a hipertensão arterial é o fator principal para 

desencadear as mesmas.  Por isso decidimos a realização deste trabalho investigativo. 
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  Objetivos  

 

 

2.1 Objetivos gerais 

Identificar os fatores de risco associados à prevalência da Hipertensão Arterial 

Sistêmica na Unidade Básica Barra Do Chapéu no período de maio 2014 - maio 2015. 

 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 Desenvolver ações educativas com os hipertensos, considerando 

os fatores de risco presentes neles. 

 Determinar relação entre pressão arterial elevada e fatores de risco 

não modificáveis (idade e sexo). 

 

 Determinar relação entre Hipertensão Arterial e fatores de risco 

modificáveis (tabagismo, álcool, dislipidemias, obesidade, sedentarismo). 
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  3 - Revisões bibliográficas 
A Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). 

Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/o estruturais dos órgãos-

alvo (coração, encéfalo rins e vasos sanguíneos), e alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais13,14. 

Segundo os dados publicados na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a HA 

tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um dos principais fatores 

de riscos modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública15,16. 

A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a 

elevação da hipertensão arterial a partir de 115/75 de forma linear, continua e 

independente. Em 2001, cerca de 7.6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas a 

elevação da pressão arterial (PA), um (54%) por acidente vascular encefálico -AVE e 

um (47%) por doença isquêmica do coração, sendo a maioria em países de baixo e 

médio desenvolvimento económico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 

anos. 

No Brasil as doenças cardiovasculares tem sido a principal causa de morte. Em 

2007 ocorreram 308.466, óbitos por doenças do aparelho circulatório17,18. 

Estudos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram a 

prevalência de HA acima de 30% considerando-se valores de PA>140/90 mmHg(4.5). 

Vários estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9% (media de 32,5%) , com 

mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos18,19. 

A Hipertensão arterial a pesar de apresentar causa idiopática, esta relacionada a 

diversos fatores de risco atualmente muito bem consolidados na literatura .É possível 

destacar, neste contexto, uma relação linear e direita com o aumento da idade, excesso 

de peso e obesidade, ingestão excessiva de sal, ingestão de álcool, sedentarismo , em 

indivíduos com menor escolaridade, além de fatores genéticos e ambientais. 

O tratamento da hipertensão arterial envolve a intervenção medica e 

farmacológica bem como mudanças de estilo de vida com a inclusão de atividades 

físicas e controle da ingesta de sódio e álcool. Além disso, a implementação de políticas 

de prevenção primaria e deteção precoce são as formas mais efetivas de evitara HA e 

devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde21. 
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A adesão ao tratamento anti-hipertensivo depende de um grupo de fatores que 

podem ser sumarizados entre aqueles que se relacionam com o próprio paciente, as 

variáveis sociodemográficas e culturais, os relacionados a terapêutica que envolvem a 

tolerância, aparecimento de efeitos colaterais e disciplina22. 

Os fatores relacionados ao sistema de saúde, entre os quais se destacam a 

estrutura dos serviços, o processo de atendimento e aplicação efetiva da educação em 

saúde, com a orientação do paciente hipertenso sobre a doença23,24. 

O aparecimento da pressão depende da interação entre a susceptibilidade 

genética e fatores ambientais. Sabe-se, no entanto, que a hipertensão é acompanhada 

por distúrbios funcionais do sistema nervoso simpático (adrenérgico), o rim e o sistema 

renina-angiotensina e outros mecanismos humorais. Hipertensão leva, portanto, 

diferentes mudanças estruturais de estímulos sonoros, sistema cardiovascular e iniciar 

agravos cardiovasculares hipertensos. Produzir deterioração lenta e progressiva, se 

não for controlada, é indolor e silencioso25. 

A Hipertensão é um fator de risco de primeira ordem para o desenvolvimento de 

hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, enfarte do miocárdio e angina de 

peito, a mortalidade total, a mortalidade cardiovascular e da morte súbita, além outros 

fatores, como idade, sexo, história familiar de doença cardiovascular prematura, 

pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica elevada, tabagismo, aumento do 

colesterol total e lipoproteína de alta densidade, a história de eventos cardiovasculares, 

história de acidentes vasculares cerebrais, diabetes, nefropatia, microalbuminúrica, 

obesidade e sedentarismo. Além disso, a prevalência de hipertensão arterial (HA) em 

populações ocidentais é maior em homens do que em mulheres entre 50 e 60 anos de 

idade. Em Colômbia, o risco da HA tem uma prevalência de 12, 6% na população acima 

de 15 anos, tornando-se o fator de risco mais importante em relação à doença 

cardiovascular (OPAS, 1998). Por outro lado, na população adulta apresenta 

hipertensão com uma estimativa de 14%, e este percentual aumenta com a idade com 

frequência26. 
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Estima-se que quase um em cada três adultos norte-americanos tinha pressão 

arterial elevada no final da última década, um número que mostra uma mudança radical 

na tendência de queda que havia sido observado em anos anteriores. Prevalência HAP 

atingiu 29% da população adulta, o que implica um aumento de 4% 1988-1991 e inverte 

a tendência de queda desde os anos sessenta. Estima-se que mais de 58 milhões de 

americanos eram hipertensos em 1999-2000. 

A (HA) é um grande problema na Europa do que nos Estados Unidos e Canadá, 

de acordo com um estudo internacional publicado na última edição da revista "JAMA"; 

os resultados mostram que a hipertensão no grupo de população mais de 35 anos 

(leituras de pressão arterial maior que 140/90 mmHg) afeta 44% dos europeus e 28% 

dos norte-americanos. A doença é mais prevalente na Alemanha (55%), seguido da 

Finlândia (49%), Espanha (47%), Inglaterra (42%), Suécia (38%), Itália (38%), Estados 

Unidos (28%) e Canadá (27%)25. 

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre doenças crônicas dispararam, assim, a 

alta incidência e prevalência dessas doenças, como a sua natureza permanente, que 

requer várias mudanças de hábitos e estilos de vida que os indivíduos têm de enfrentar, 

o que envolvendo ajustes psicológicos para o mesmo grande impacto em sua qualidade 

de vida26. 

A hipertensão arterial está associada á presencia de fatores de risco não 

modificáveis e modificáveis, onde vão ser incluídas as variáveis socioeconômicas y 

demográficas: 

 Sexo (F-M).  

 Idade (em anos completos, categorizadas nas faixas etárias: 18-29, 

30-39, 40-49, 59-60). 

 Tabagismo. 

 Álcool. 

 Obesidade. 

 Sedentarismo.  

As oficinas serão realizadas mensalmente com os seguintes temas:  
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1) Hipertensão: conceito, ocorrência e conseqüências;  

2)  Dieta hipossódica;  

3)  Álcool e Tabagismo;  

4)  Atividade física;   

5)  Fatores de risco cardiovasculares.  
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4- Metodologia 

        4.1-Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 

 

O presente estudo será de tipo descritivo-retrospectivo transversal, no período 

compreendido entre maio 2014 e maio de 2015, com pacientes do município de Barra 

do Chapéu o qual se localiza no estado de São Paulo. A população de estudo será 

composta por o 100 % dos hipertensos maiores de 35 atendidos na área de saúde do 

PSF Barra do Chapéu com disposição de participar no estudo, uma vez apresentado e 

aprovado o consentimento informado de cada um deles. Será utilizada uma amostra de 

777 pacientes, número correspondente ao total de hipertensos. 

 

4.2-Cenários da intervenção. 

Para dar cumprimento ao primeiro a intervenção será realizada por meio da 

revisão das fichas de cadastramento individual e coletivo dos pacientes hipertensos, 

fichas de visitas domiciliares, fichas de cadastro domiciliar, que fazem parte do Sistema 

de Informação de Atenção Básica (SIAB) desenvolvido por DATA-SUS, prontuário dos 

pacientes, entrevistas, para de esta maneira conhecer os fatores de risco que estão 

incidindo na população hipertensa; e poder analisar de todos os fatores quais são os, 

mais freqüentes. Para atender o objetivo final, que trata sobre desenvolver ações 

educativas junto aos pacientes pretendemos fazer Oficinas temáticas com os 

Hipertensos, oficinas estas que ratificam as recomendações da literatura e das próprias 

necessidades para estimular a eliminação de aqueles fatores de risco que incidem 

negativamente em a saúde. O planejamento e a realização das oficinas contaram com 

a parceria dos ACS e auxiliares de enfermagem. As intervenções serão feitas na área 

de abrangência, nas visitas domiciliárias e consultas No PSF Barra Do Chapéu, em que 

serão utilizados como espaços físicos a sala de reuniões e espaços públicos como 

escolas e área de lazer. Para a realização desse projeto será utilizado material de fácil 

manejo e entendimento como: cadeiras, mesa, papel ofício A4, pinceis, bonecos, 

mamas de esponja, mamadeiras, chupetas, material ilustrativos, televisão e DVD, 

panfletos. 
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4.3-Estratégias e ações.  

 

Etapa 1 

Dar-se-á início ao projeto com uma busca ativa dos pacientes portadores de 

hipertensão que residem na área. No PSF, convidando-as para participar do projeto 

educativo. 

 

Etapa  2 

 

Será realizado o acolhimento dos pacientes hipertensos. No PSF, convidando-as 

para sentar no local designado para a realização do grupo. A seguir, será perguntando 

quem gostaria de expressar experiências vivenciadas de suas vidas, auxiliando, em um 

primeiro momento, a diagnosticar o problema de fato e quais as dificuldades ao respeito 

do processo. 

No segundo momento, será trabalhada a importância o desenvolvimento de um 

projeto de intervenção no contexto da promoção em saúde, em especial no que se 

refere aos pacientes portadores de hipertensão. Devido à mudança no perfil 

epidemiológico de saúde brasileira cada vez mais são notórias as doenças crônico-

degenerativas, estas advêm do novo modelo de vida dos brasileiros, onde o acesso a 

recursos tecnológicos, envelhecimento populacional, sedentarismo e outros hábitos de 

vida tem tomado acentuado espaço em nosso atual contexto de vida. 13,14 Devido á 

importância da atuação preventiva será trabalhada a questão da promoção a saúde 

com ênfase nos fatores de risco que favorecem a aparição da Hipertensão Arterial 

Sistêmica, devido ás inúmeras complicações advindas desta patologia. A prevalência 

de HAS varia bastante de país para país, não só em função de diferenças reais entre as 

populações, mas também em função dos diferentes critérios de corte utilizados, assim 

como da inclusão, entre os hipertensos, de pessoas tratadas e controladas. Os dados 

estadísticos mais recentes no Brasil mostram que, 23.3% da população brasileira são 

hipertensa, conduzida pela vigilância de fatores de riscos e proteção para doenças 

crônicas. A prevalência de HAS em mulher é 25.5% e nos homens é 20.7%.7 
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4.4-Avaliação e Monitoramento. 

 

O monitoramento será processado em todos os dias de cada etapa da 

intervenção assim como a avaliação dos indicadores de atendimento das metas 

propostas, que são essenciais para uma análise real e concreta se o projeto está de 

acordo com a sua idéia inicial e sua eficácia. Para a coleta de dados para nossa 

investigação serão aplicadas enquistas que postejam como variáveis os fatores de 

riscos desencadeantes de HAS. Os dados coletados serão apresentados em tabuas de 

distribuições de freqüências relativas e absolutas. Uma vez obtidos os resultados da 

pesquisa os pacientes serão monitorizados de 2/2 meses avaliando peso, nível de 

atividade física, nível de controle de estresse, hábito de fumar, nível de consumo de 

bebidas alcoólicas e uso de anticoncepcionais, etc. dependendo dos fatores de riscos 

mais influentes. 
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5-Resultados Esperados.  

Como resultado do trabalho espera conhecer a profundidade os fatores de riscos 

para a Hipertensão Arterial que atuam na população da Unidade Básica de Saúde, a 

prevalência dos mesmos, os mais freqüentes e que permitam planejar ações educativas 

para conscientizar aos pacientes hipertensos, primeiro em um conhecimento de sua 

doença, conscientizados em que é uma doença crônica, mas a redução na incidência 

ou o retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida se 

pode lograr, sendo necessário fazer mudanças nos estilos de vida, que inclui 

alimentação saudável, com diminuição do consumo de sal, pratica de exercícios físicos, 

controle do peso, adesão ao tratamento, eliminação de hábitos tóxicos como o tabaco e 

álcool, importância das consultas mensais na Unidade Básica.  
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6 Cronograma 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades maio jun jul ago set Out Nov Dez Jan Feb Mar Abr 

Aprovação do 

projeto 

        x    

Estudo de 

literatura 

x x X X x x x x x x   

Coleta de 

dados 

   x x x x      

Discussão e 

análise dos 

resultados 

          x  

Revisão final e 

digitalização 

          x  

Entrega do 

trabalho final 

           x 

Socialização do 

trabalho 

           x 
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Enquista 

Assinalar com (x) segundo corresponde: 

Idade: ... 

Sexo:                                            masculino…  Feminino… 

Cor da pele:                                  branco...      Negra…         Pardo... 

Fuma:                                            Si…               No... 

Consumo de bebidas alcoólicas  Si ...               No...           

Atividade física:                            nenhuma: ...  Ocasional...  Sistemática.. 

Diagnostico de estresse:               Si...                 No... 

Alimentação balanceada:              Si...                  No... 

   

 

 

 

 

 

 

Consentimento informado: 

Eu: ... 

Por este médio dou meu consentimento de participar neste presente 

estudo após de ser informados dos benefícios do mesmo, prévio respeito de 

minha integridade física e moral. 

Assinatura: ... 

 


