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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Vila Botelho é distrito de Santa Adélia, um município da região 

administrativa de São José do Rio Preto. O distrito foi criado em 1938, com o 

Decreto-lei n.º 9.073, de 31 de março (IBGE, 2015). Seu maior ponto comercial 

são os barracões de frutas, que comercializam frutas para todo o Brasil. O 

distrito de Botelho conta com um posto policial, uma Unidade Básica de Saúde 

e uma ambulância para emergências. Na metade de 2014 foi construída uma 

Unidade de Saúde, dando início a Estratégia de Saúde da Família na Vila. 

A Unidade de Saúde da Família (USF) José Granjeia está localizada no 

distrito Vila Botelho. No mês de setembro do ano 2014 iniciou-se a 

reorganização do processo de trabalho e as condições para a habilitação da 

Estratégia Saúde da Família. Esta unidade de saúde conta com uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem e 9 agentes comunitários de saúde, 

os quais já concluíram o cadastramento da população. Também se realizou a 

análise da situação de saúde da população da área de abrangência, o que 

permite ter um melhor conhecimento do estado de saúde da população 

assistida. 

A área de abrangência possui 335 famílias cadastradas, sendo 942 

usuários assistidos, com uma expectativa de vida de 70.93 anos. A população 

é predominantemente de adultos jovem, com 523 pessoas entre 20 e 59 anos 

(55.5 % da população). O número de crianças menor de um ano está 

representado por 1.3 % e de 1 a 5 anos por o 4.8 %. Do total da população 

desta unidade, 17.5 % são idosos. 

Apenas 2.4% da população não é alfabetizada e no momento da análise, 

4 mulheres estavam gestantes. Em relação às doenças referidas, 15.1% das 

pessoas são hipertensas, 2.4% diabéticas, 0.1% possuem transtornos mentais 

e 0.84% deficientes físicos. Assim, entre as doenças crônicas não 

transmissíveis, a hipertensão é a que apresenta maior porcentagem com um 

total de 142 pessoas. 

A Hipertensão Arterial Sistémica é uma das doenças cardiovasculares 

mais frequente constituindo um problema grave de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Também considerasse o principal fator de risco para as complicações 
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mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, 

além da doença renal crónica terminal (Jardim PCBV, 2007). 

Muitos dos estudos recentes mostram que a hipertensão afeta 30 a 40 % 

da população adulta, aumentando sua prevalência com a idade, podendo 

atingir mais dois terços da população com mais de 60 anos. O que aumenta 

sua importância epidemiológica, já que na maioria dos países do mundo existe 

um incremento do envelhecimento populacional (Herrera, 2011). 

Por ser a hipertensão na maior parte do seu curso assintomática, seu 

diagnóstico e tratamento é frequentemente negligenciado, somando-se a isso a 

baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito (Brasil, 2006). 

Existem outras dificuldades para a adesão ao tratamento, dentre as quais a 

aceitação de ser portador de problema crônico, o desconhecimento em relação 

à patologia e suas consequências e a necessidade de apoio para mudanças de 

hábitos de vida. As transformações expressivas na vida dos indivíduos 

portadores dessa patologia são evidenciadas não apenas na esfera biológica, 

mas também na psicológica, na familiar, social ou na econômica, pela 

possibilidade de agravo em longo prazo, o que compromete a produtividade, a 

qualidade de vida e a sobrevida das pessoas (García et al., 2013, Girald, 2011, 

Sellén et al., 2009). 

Existem variados fatores que determinam um controle baixo da HAS aos 

níveis considerados normais em todo o mundo, a despeito dos diversos 

protocolos e recomendações existentes e maior acesso a medicamentos. 

Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo 

quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, 

tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco que devem ser 

adequadamente abordados e controlados, sem o que, mesmo doses 

progressivas de medicamentos não resultarão alcançar os níveis 

recomendados de pressão arterial (Brasil, 2006). 

Apesar dessas evidencias, hoje, incontestáveis, esses fatores 

relacionados a hábitos e estilos de vida continuam a crescer na sociedade 

levando a um aumento contínuo da incidência e prevalência da HAS, assim 

como do seu controle inadequado. A despeito da importância da abordagem 

individual, cada vez mais se comprova a necessidade da abordagem coletiva 
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para se obter resultados mais consistentes e duradouros dos fatores que levam 

a hipertensão arterial. Uma reforça a outra e são complementares (Brasil, 

2006). 

Evidências mostram que estratégias que visem modificações de estilo de 

vida são mais eficazes quando aplicadas a um número maior de pessoas 

geneticamente predispostas e a uma comunidade. A exposição coletiva ao 

risco e como consequência da estratégia, a redução dessa exposição, tem um 

efeito multiplicador quando alcançada por medidas populacionais de maior 

amplitude. Obviamente, estratégias de saúde pública são necessárias para a 

abordagem desses fatores relativos a hábitos e estilos de vida que reduzirão o 

risco de exposição, trazendo benefícios individuais e coletivos para a 

prevenção da HAS e redução da carga de doenças devida às doenças 

cardiovasculares em geral. 

A relevância da hipertensão arterial (HA) como importante fator de risco 

cardiovascular (FRCV) e sua alta prevalência mundial nos fazer procurar 

alternativas para sua compensação, realizando modificações no estilos de vida, 

prevenindo o aparecimento dos fatores de risco (obesidade, sedentarismo, 

dislipidemias, dentre outros) e adequado tratamento, possibilitando modificar a 

história evolutiva da doença e tornando-se mais estratégico o conhecimento de 

sua prevalência  (Zanchett, Mancia, 2012, Álvarez,Caballero, 2012). 

 A prevenção e o tratamento da HAS objetivam reduzir a 

morbimortalidade cardiovascular através de modificações do estilo de vida que 

favoreçam a redução/controle da doença (García et al., 2013).  

Por ter grande importância, o tratamento não medicamentoso é 

recomendado em todos os estádios da doença mesmo seja associado ou não 

ao tratamento medicamentoso. Este tratamento compreende mudanças no 

estilo de vida, como controle de peso, redução da ingestão de sódio e 

gorduras, maior ingestão de fibras, vitaminas e minerais, incluindo o potássio, 

redução do consumo de bebidas alcoólicas e café, prática de atividade física 

regular e abandono do tabagismo. O atendimento nutricional visa identificar 

hábitos alimentares inadequados e incorporar hábitos saudáveis e 

permanentes (Giralt, 2011). 

Assim, considera-se imprescindível uma atuação ativa mediante um 

projeto de intervenção para melhorar os hábitos de estilo de vida dos pacientes 



 

7 
 

hipertensos para reduzir os casos descompensados da doença e suas 

complicações. 

Considerando a prevalência de casos na área de abrangência da USF 

José Granjeia e a importância do tema, este projeto de intervenção propõe 

identificar os fatores de risco mais frequentes nos hipertensos da Vila Botelho. 

A partir desta identificação será possível implantar uma estratégia para 

fortalecer os conhecimentos dos pacientes hipertensos e assim tentar atuar nos 

fatores que podem ser modificados e apoiar estilos de vida mais saudáveis 

para manter níveis de pressão normais, já que é de fundamental importância a 

implementação de modelos de atenção à saúde que incorporem estratégias 

diversas - individuais e coletivas - a fim de melhorar a atenção prestada e 

melhor qualidade de vida para esta população.  

Durante as consultas na Unidade de Saúde da Família José Granjeia, 

município de Santa Adélia, percebemos que um número acentuado de 

pacientes que passam pela consulta por hipertensão arterial descompensada 

apresentam hábitos alimentares inadequados e não realizavam 

acompanhamento adequado. Os pacientes relataram desconhecer os riscos da 

HAS, por isso o objetivo deste projeto será estimular modificações nos estilos 

de vida relacionados com a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), diminuir os 

fatores de risco, consequências e/ou complicações. 

Constitui-se, assim, o problema deste Projeto de Intervenção: Quais são 

os fatores de risco que com mais frequência se associam a hipertensão na 

comunidade da Vila Botelho e como a equipe de saúde pode atuar? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 Identificar os fatores de risco e realizar atividades de promoção da saúde 

relacionadas com a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

  

 

2.2 Específicos 

 

 

 Identificar os principais fatores de risco nos pacientes da equipe 4 da 

UBS José Granjeia. 

 Realizar atividades de promoção da saúde para reduzir os fatores de 

risco da hipertensão arterial e induzir mudanças estilos de vida 

presentes nesta comunidade. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Cenários de estudo 

 

O presente projeto deverá ser desenvolvido na área da abrangência 

USF José Granjeia, na cidade de Santa Adélia/SP. 

   

3.2 Sujeitos de Intervenção       

  

O projeto será destinado aos pacientes hipertensos residentes na área 

da equipe 4 da USF Jose Granjeia.  

 

3.3 Estratégias e Ações 

 

Em conjunto com a equipe de saúde (médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, ACS e profissionais do NASF – principalmente nutricionista, 

psicólogo e educadores físicos) será montado uma lista dos principais fatores 

de risco que os pacientes hipertensos da área de abrangência apresentam, 

para trabalhar sobre isso e diminuir ou eliminar esses fatores de risco. As 

variáveis que utilizaremos para fazer a lista serão: idade, sexo, cor, 

sedentarismo, obesidade, consumo de bebidas de alcoólicas, tabagismo, 

hábitos alimentares inadequados, como ingestão de sal nas comidas, excesso 

de comidas gordurosa. Estas variáveis serão analisadas através da análise de 

prontuários e entrevistas durante consultas.  

Para a realização desse trabalho é preciso orientar e capacitar a equipe 

de saúde sobre os fatores de risco, o que será feito durante algumas reuniões 

de equipe. 

O tratamento da HAS compreende mudanças no estilo de vida, como 

controle de peso, redução da ingestão de sódio e gorduras, maior ingestão de 

fibras, vitaminas e minerais, incluindo o potássio, redução do consumo de 

bebidas alcoólicas e café, prática de atividade física regular e abandono do 

tabagismo. O atendimento nutricional visa identificar hábitos alimentares 

inadequados e incorporar hábitos  
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Etapa 1  

 

Inicialmente será necessária a identificação da população com 

hipertensão arterial e hábitos de vida inadequados, 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 e com entrevistas.  

 

Etapa 2 

Os selecionados serão convidados, por micro área, para uma reunião na 

unidade de saúde, para descrição do objetivo e a importância do projeto de 

intervenção. 

 

Etapa 3 

Agendamento de consultas individuais para conscientização da 

importância da consulta periódica, monitoramento da pressão arterial e 

acompanhamento clínico individual dos pacientes. 

 

Etapa 4 

Serão realizadas reuniões quinzenais, na unidade de saúde, por um 

período de três meses para todas as microáreas, nas quais cada dia será 

discutido um tema relacionado ao estilo de vida saudável, de acordo com o 

profissional selecionado para a data. Nestas reuniões as temáticas propostas 

são: 

 Avaliação do conhecimento sobre hipertensão artérias sistêmica. 

 Avaliação do conhecimento sobre os fatores de riscos para desenvolver 

hipertensão. 

 Obesidade, sedentarismo e sua influência nos níveis da pressão arterial. 

 Estilos de vida inadequados sua consequência, dieta saudável. 

 Tratamento não farmacológico. 

 Influência da realização de exercícios físico sobre os níveis da pressão 

arterial. 
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Os pacientes serão estimulados, durante as reuniões, a testemunhar 

seus pontos de vista, experiências vividas com o grupo, aspectos positivos e 

negativos vivenciados com a intervenção, para avaliação constante da 

efetividade do projeto pela equipe. 

Todos os fatores de riscos identificados através dos grupos serão 

registrados e tabulados, a fim de identificar as principais temáticas que 

requerem orientação e conscientização. 

 

 

3.4 Avaliação e monitoramento 

 

A avaliação e o monitoramento do projeto acontecerão entre a equipe 

pelo acompanhamento dos indicadores de saúde e durante as reuniões 

quinzenais, para fazer adaptações necessárias ao projeto e discutir 

possibilidades futuras. 

Os usuários participantes também serão convidados a avaliar o projeto e 

sugerir mudanças que poderiam qualificar a proposta.  
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Espera-se obter, com o desenvolvimento deste projeto, uma maior 

conscientização da população sobre a Hipertensão arterial, os principais 

fatores de risco e aumentar o conhecimento sobre a importância da mudança 

de hábitos e estilos de vida para evitar a doença e suas complicações, além de 

valorizar alternativas de tratamento não farmacológico, melhorando a qualidade 

de vida da população e garantindo um envelhecimento saudável. A 

sensibilização objetiva melhorar a qualidade de vida dos participantes e motivar 

seus vizinhos, familiares e conhecidos, funcionando como catalisadoras da 

comunidade. 
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5. CRONOGRAMA  
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X X X       

Apresentação do 

Projeto 

   X      

Identificação da 

população com 

hipertensão arterial e 

hábitos de vida 

inadequados 

    X     

Descrição dos 

objetivos e 

importância do 

projeto 

     X    
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consultas individuais 

      X   

Discussão das 

temáticas propostas 

       X  
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dos principais fatores 
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       X X 
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       X X 

 

 

 

 



 

14 
 

6. REFERÊNCIAS  

 

 

Álvarez JLL, Caballero MDP.  Un siglo de terapia antihipertensiva. Puesta al día 
en el siglo XXI.  Rev cubana med, v. 51, n.2, p. 155-169, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Hipertensão Arterial Sistêmica / Cadernos de Atenção Básica 
no 15. Brasília - DF, 2006. 

García DJA, Pérez CPL, Chí AJ, Martínez TJ, Pedroso MI. Efectos terapéuticos 
del ejercicio físico en la hipertensión arterial. Rev. Cub. Med., v. 47, n. 3, 2008.  

Giralt LBM. Variante metodológica del programa de actividades físicas para el 
tratamiento de la hipertensión arterial. Rev Int Med Cienc Act Fís Deporte, v. 
11, n. 44, p. 767-780, 2011. 

Herrera AD. Hipertension arterial. Revista Cubana de Medicina, v. 50, n.30, p. 
232-233, 2011. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cidades@. Disponível 
em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354560. Acesso em 
abr. 2015. 

Jardim PCBV, et al. Hipertensão arterial e alguns fatores de risco em uma 
capital brasileira. Arq. Bras. Cardiol. 2007, v. 88, n. 4, p. 452-457.  

Sellén CJ, Sellén SE, Barroso PL, Sellén SS. Evaluación y diagnóstico de la 
hipertensión arterial. Rev Cub Invest Bioméd, v. 28, n. 1, 2009. 

Zanchetti A, Mancia G. Longing for clinical excellence: a critical outlook into the 
NICE recommendations on hypertension management. Is nice always good? J 
Hypert. Abr., v. 30, n. 4, 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=354560

