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1. INTRODUÇÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença bastante presente 

na população adulta, cuja prevalência no Brasil oscila entre 22% e 44% (1). 

A HAS atinge aproximadamente 30 milhões de brasileiros e cerca de 

50% destes não sabem que são hipertensos, por muitas vezes serem 

assintomáticos. Esta patologia é considerada um importante fator de risco para 

as doenças cardiovasculares ateroscleróticas, incluindo acidente vascular 

cerebral, doença coronariana, insuficiência vascular periférica e cardíaca. 

Mesmo a população portadora de hipertensão leve está sob-risco para 

comorbidades (1). 

Grande ênfase tem-se dado às medidas não farmacológicas como 

adjuvantes no controle da hipertensão, dentre elas destaca-se a prática regular 

de atividade física, componente importante na melhoria da qualidade de vida. 

Estudos constataram menor morbidade e mortalidade, por doenças do sistema 

cardiovascular, em indivíduos treinados fisicamente, com benefícios evidentes 

no subgrupo de hipertensos (2). 

O estilo de vida sedentário, o tabagismo, a hipertensão arterial e a 

dislipidemia compõem situações passíveis de modificação, para um conjunto 

de doenças crônico degenerativas consideradas o principal problema de saúde 

dos tempos atuais. Dados indicam que 20% dos adultos são pouco ativos 

(apenas uma vez por semana) e somente 8% fazem atividade física regular 

(três vezes por semana) no Brasil. Isso evidencia a importância que se deve 

atribuir aos programas de atividade física terapêutica como meio para a 

abordagem ao hipertenso (3). 

O exercício físico realizado regularmente provoca importantes 

adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema 

cardiovascular, com o objetivo de manter a homeostasia celular diante do 

incremento das demandas metabólicas. Há aumento no débito cardíaco, 

redistribuição no fluxo sanguíneo e elevação da perfusão circulatória para os 

músculos em atividade (4).  

Em 1996, o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o Centro de 

Prevenção e Controle de Doenças desenvolveram guias para quantificar o 

montante de atividade física requerida para propiciar benefícios à saúde, 

preconizando a execução de atividades moderadas em pelo menos 30 minutos 

diários, todos os dias da semana ou minimamente em três deles. As sessões 

de atividade física não precisam ser de esforços continuados, podem ser 

realizados em pequenas sessões (três vezes de 10 minutos, por exemplo, ou 

duas vezes de 15 minutos) (5).  



Outros estudos têm relatado que o tempo para que ocorra o efeito 

hipotensor é muito variável. Ele pode ser curto, com o surgimento desse efeito 

após 2 semanas do início da atividade, ou exigir períodos mais prolongados, 

como 12 a 16 semanas (6). 

Relata-se ainda que não há relação entre a frequência semanal de 

treinamento, tempo por sessão e intensidade com a magnitude da redução da 

pressão arterial, o que sugere que a curva dose-resposta para o exercício e 

para a pressão seja achatada (6). 

Atualmente, é consenso que a prática de exercício regular consiste na 

principal intervenção (não medicamentosa) determinante do sucesso na 

prevenção da HAS em adultos com níveis pressóricos normais e na redução 

desta em hipertensos. É bem estabelecido que os exercícios aeróbicos 

constituem o componente mais efetivo em reduzir os níveis de pressão arterial 

(PA) em pacientes hipertensos. Seus benefícios estão relacionados à melhora 

do desempenho metabólico muscular, redução da disfunção endotelial, 

melhora das anormalidades neurohormonais e redução da resistência à 

insulina, que culminam na redução da resistência vascular sistêmica, 

promovendo efeitos favoráveis concomitantes nos fatores de risco 

cardiovascular (7). 

É nesse contexto que se desenvolve e aprimora estudos relacionados ao 

comportamento humano e à atividade física, considerando-se a necessidade 

de desenvolver estratégias de intervenção e promoção da prática regular, com 

vistas à adoção e manutenção de comportamentos saudáveis. 

Contudo, mudanças profundas de comportamento (tais como 

modificações do estilo de vida) exigem antes de tudo compreensão da situação 

externa (o que ocorre onde o sujeito está inserido), e depois um movimento 

interno e, normalmente, lento  em direção às modificações de hábitos (8,9). 

No ano 2008 foram diagnosticados com HAS no mundo, cerca do 40% 

da população, com maior prevalência em África. Apesar de não haver estudos 

de prevalência nacional no Brasil, os estudos realizados na população urbana 

de São Paulo demonstraram que 30% da população adulta é hipertensa (10). 

Em uma equipe de saúde da família da Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Lopes de Oliveira, localizada no município de Sorocaba, têm cadastrados 400 

pacientes hipertensos, o que representa 10% da população total, cifra que deve 

aumentada após as ações de busca ativa a serem empreendidas por este 

projeto, uma vez que acredita-se que muitos casos encontram-se 

subnotificados. 

Desta forma, este projeto é relevante pois almeja melhorar o cuidado 

prestado ao paciente hipertenso, sobretudo no que diz respeito a 



implementação de ações que visem reduzir o sedentarismo e promover a 

realização de atividades físicas. 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  



2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

O presente projeto de intervenção tem por objetivo melhorar o controle 

da hipertensão arterial na UBS Lopes de Oliveira, Município de Sorocaba, 

através do incentivo a realização de atividades físicas regulares. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar ações de busca ativa com vista a ampliar o acesso ao 

diagnóstico e tratamento dos pacientes hipertensos do território; incentivar e 

educar a população para prática frequente do exercício físico, combatendo o 

sedentarismo e mantendo uma adequada relação peso altura e medidas de 

circunferência abdominal; propiciar ações de atividade física como grupos de 

caminhada e atividades físicas nos parque do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 
 

3.1- Cenário de estudo 

Este projeto de intervenção comunitária será desenvolvido na UBS 

Lopes de Oliveira, localizada no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo 

assim como nos parques equipados com aparelhos para exercícios ao ar livre 

do bairro da Vila Helena, no período de junho a novembro de 2015.  

   

 

3.2– Sujeitos envolvidos 

Este projeto tem como público alvo pacientes hipertensos, com idades 

compreendidas entre 35 e 75 anos cadastrados na UBS Lopes de Oliveira. 

 Os critérios de inclusão para este estudo são: vontade de participar no estudo, 

pacientes hipertensos cadastrados na unidade de saúde, com 

acompanhamento pela nossa equipe,  aptos física e mentalmente para praticar 

atividades físico-recreativas. 

 Os critérios de exclusão são: aqueles que não cumpram com os critérios 

acima, vontade em abandonar a intervenção, mudança de residência para fora 

da área da unidade de saúde. 

 
Espera-se a participação de toda a equipe com seus integrantes, as ações 

serão supervisadas pelo médico, enfermeira e profissional de educação física 

da unidade de saúde. 

  

3.3- Estratégias e ações 

Em uma primeira etapa serão desenvolvidas ações junto as equipes de 

saúde da família para que sejam diagnosticados e cadastrados o maior número 

possíveis dos pacientes hipertensos do território, haja visto que os dados 

apresentados até o momento  remota para um subdiagnóstico no território, o 

que é grave uma vez que estes pacientes que desconhecem ser portador da 

patologia, ou que não realizam tratamento, estão em situação de risco para 

morbidades cardiovasculares e neurovasculares. 

Para a realização deste projeto se levará em consideração a quantidade 

de pacientes dispostos a participar das atividades propostas, bem como suas 



características como idade, comorbidades presentes e endereço, com a 

finalidade de se criarem dois grupos. O primeiro será formado por pacientes 

com menos de 60 anos e que moram próximo dos parques equipados com 

aparelhos de exercícios, o segundo grupo será formado por indivíduos maiores 

de 60 e/ou com maiores riscos para realização de atividades físicas. A divisão 

proposta permitirá diferenciar as técnicas que serão usadas, além da 

frequência e intensidade das atividades preconizadas. 

Os pacientes do primeiro grupo serão convidados a realizar atividades 

cinco vezes por semana, alternando atividades como alongamento, 

aquecimento e aeróbicas realizadas na UBS e atividades no parque. A 

intensidade das atividades será individualizada. 

O segundo grupo realizará somente atividades na UBS com a constante 

supervisão de algum membro da equipe de saúde e frequência de três dias por 

semana. 

O estudo será realizado durante seis meses, entre junho e novembro de 

2015. Antes do início de cada atividade deverá se medir a pressão arterial, a 

frequência cardíaca e respiratória, assim como no final. Será feito controle de 

peso corporal uma vez por semana, exames laboratoriais e medidas 

antropométricas no início e final do projeto. Todos os dados e informação 

obtidas serão registradas e arquivados em computador para avaliação pela 

equipe dos resultados obtidos com a intervenção. 

 

 

3.4- Avaliação e monitoramento 

Os resultados alcançados pelo projeto serão monitorados com a participação 

de toda a equipe de saúde em diversos cenários como a consulta médica 

periódica, a consulta de enfermagem, as visitas domiciliares e antes e depois 

de cada atividade. Espera-se obter resultados positivos também no controle de 

doenças músculo esqueléticas, endócrinas metabólicas e psiquiátricas, embora 

não seja o objetivo do projeto. 

Pretende-se avaliar tanto indicadores quantitativos (pressão arterial, peso 

corporal, níveis de glicose, colesterol, triglicérides) quanto indicadores 

qualitativos como presença de dores, estado de animo, repercussão em outras 

atividades individuais de cada paciente e outros.  

 



 

4.  RESULTADOS ESPERADOS 

  

        Esperamos melhorar o controle da pressão arterial, o peso corporal e 

controlar fatores de risco na hipertensão como são a obesidade, o 

sedentarismo, as dislipidemias e o diabetes mellitus, assim como providenciar 

uma melhor qualidade de vida, prevenção de complicações em todos os 

pacientes e acrescentar as expectativas de vida de nossos pacientes. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades/2015 
MAR 

 

ABR 

 

MAI 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração do Projeto X X          
    

Aprovação do Projeto    X        
    

Estudo da Literatura X X X X X X X X X X 

Coleta de dados      X X X X X 
 

Discussão e Análise 

dos Resultados 
           

  
X X 

Revisão final e 

digitação 
           

  
X X 

Entrega do trabalho 

final 
          X 

    

Socialização do 

trabalho 
          X 

X    
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