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Introdução:

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública de âmbito mundial e considerado um dos
mais importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Estima-se que no Brasil
cerca de 35% da população de idade igual ou superior a 40 anos possuem a doença e é responsável por pelo menos 40%
das mortes por acidente vascular cerebral e 25% das mortes por doença arterial coronariana (BRASIL, 2006).

De acordo com estudo realizado por Dórea & Lofuto (2004, p. 88) 09 entre 10 indivíduos podem se tornar hipertensos
devido ao envelhecimento populacional. Estudos demonstram também que cerca de 40% a 83% da população hipertensa
desconhece o seu diagnóstico e, aproximadamente, 75% a 92% daqueles que estão em tratamento não controlam a
pressão arterial (FUCHS; CASTRO; FUCHS, 2004). A adesão ao tratamento está relacionada a vários fatores, pois é um
processo comportamental que sofre influência do meio ambiente, dos profissionais da saúde e cuidados da assistência
médica (PIERIN; GUSMÃO; CARVALHO, 2004). Estudo realizado por Machado et al. (2016, p. 617) evidenciou que as
intervenções educativas proporcionam melhores resultados sobre a adesão ao tratamento não farmacológico da
hipertensão arterial. 

O presente estudo é relevante tendo em vista a gravidade da hipertensão arterial e a dificuldade no controle da doença e
adesão ao tratamento. Estudos recentes mostram a importância das ações educativas nesse processo, entretanto são
poucos os que demonstram a sua eficácia.

  

Objetivos:

 

Objetivo Geral: Verificar a eficácia das ações educativas no controle e tratamento da HAS em uma Unidade Básica de
Saúde da Família (UBSF), no interior do estado de São Paulo.

Objetivos Específicos:

1. Implantar ações educativas aos pacientes adultos hipertensos.
2. Monitorar as ações realizadas, garantindo que todas as etapas do projeto sejam seguidas.

 

Método:

 

Local: UBSF Jardim Maria Lúcia. Município de São José do Rio Preto/SP.

Público-alvo: Pacientes adultos com diagnóstico de HAS cadastrados no e-SUS e na linha de cuidado do sistema
EmproSaúde (sistema próprio do município), acompanhados na UBSF Jardim Maria Lúcia. Participantes: Profissionais que
atuam no atendimento desses pacientes nesta unidade de saúde.

Ações: 

1. O público-alvo será selecionado de forma aleatória e formarão dois grupos, um chamado “controle” e outro
“experimental”, cada um com 15 pacientes.  Deverão estar em plena consciência, senso crítico preservado, ter idade
igual ou superior a 18 anos, e, após serem convidados a participar da pesquisa, e o aceite, assinarão um termo de
consentimento livre e esclarecido.  Serão excluídos da pesquisa os pacientes que não aceitarem assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido, os que não estiverem em pela consciência e senso crítico preservado, os que
tiverem idade inferior a 18 anos, os que não aceitarem participar das ações educativas ofertadas, e também os que se
recusarem a realizar os procedimentos (aferição de pressão arterial, IMC, circunferência abdominal e a coleta dos
exames laboratoriais). 

2. Os pacientes dos dois grupos (“controle” e “experimental”) responderão a um questionário composto por 23 questões



abertas e fechadas. As questões serão referentes à identificação pessoal, aos hábitos e estilos de vida, incluindo a
prática de exercícios físicos, tabagismo, alcoolismo e dieta hipossódica, e também questões referentes à hipertensão
arterial, sendo que, abordados desde o diagnóstico até como está a aderência ao tratamento. Quanto à aderência ao
tratamento medicamentoso será utilizado o teste de Morisky-Green, que estará presente no questionário. De acordo
com o protocolo do teste, considera-se adesão ao tratamento, o paciente que obtém pontuação máxima de 4 pontos e
não adesão os que obtém 3 pontos ou menos (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986).

3. Os pacientes serão convidados a verificar a pressão arterial, circunferência abdominal, peso e altura, que serão
anotados em instrumento elaborado pelo pesquisador e o mesmo solicitará os exames laboratoriais (colesterol total,
LDL, HDL, triglicérides, glicemia, urina 1) conforme protocolo da Hipertensão Arterial do município de São José do Rio
Preto. 

4. Os pacientes do grupo “controle” continuarão a seguir o fluxo normal da unidade, enquanto os pacientes do grupo
“experimental” participarão de ações educativas de acordo com o Método Paulo Freire, que propicia o
desenvolvimento da pessoa como um todo, partindo da percepção e da experiência do educando, tornando-o agente
da sua própria transformação. Neste modelo, o objetivo não é uma ação educativa dominadora, informativa, e distante
dos educandos, mas sim, implicar a troca de experiências, questionamentos e humanização (FREIRE, 1987).

5. O grupo “experimental” participará de um encontro mensal no período de doze meses, sendo que no primeiro
encontro serão definidos os temas geradores das ações educativas de acordo com as palavras chaves levantadas
pelos pacientes, ou seja, as dúvidas e dificuldades dos mesmos referentes à hipertensão arterial. Após a organização
dos temas, será realizado um cronograma que será respeitado para as ações educativas.

6.  Após 12 meses, os pacientes dos dois grupos responderão novamente o mesmo questionário inicial, e serão
verificadas: pressão arterial, circunferência abdominal, peso e solicitados exames laboratoriais (colesterol total, LDL,
HDL, triglicérides, glicemia e urina 1).

Avaliação/Monitoramento: Os resultados dos questionários serão correlacionados com os resultados dos exames
laboratoriais e os valores da pressão arterial, circunferência abdominal e peso, a fim de verificar a eficácia das ações
educativas no controle e tratamento da hipertensão arterial.

 

Resultados Esperados:

 

O presente estudo contribuirá para a verificação da eficácia das ações educativas no controle e tratamento da hipertensão
arterial, uma vez que são poucas as produções científicas sobre a temática.

Com a participação dos pacientes hipertensos nas ações educativas seguindo a metodologia de Paulo Freire, espera-se
uma maior compreensão sobre a HAS, levando o paciente a assumir seu tratamento com responsabilidade e seriedade,
diminuindo o abandono ao tratamento; e também controle do colesterol, triglicérides, glicemia, Índice de Massa Corporal
(IMC), e aumento das atividades físicas, contribuindo assim para melhoria dos valores pressóricos.  

Poderá mostrar também uma alternativa para esse grande desafio de saúde pública que é controle e adesão ao tratamento
da hipertensão arterial, e consequentemente diminuição das doenças cardiovasculares, redução de custos em nível de
atenção secundário e terciário, e, melhor qualidade de vidas aos pacientes.
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