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RESUMO 

 
   Dados do Ministério da Saúde revelam que o Brasil tem em média 32% da sua 

população adulta com o diagnóstico estabelecido de hipertensão arterial sistêmica, o que a 

torna um grave problema de saúde pública. A hipertensão arterial sistêmica é uma patologia 

que na maioria das vezes tem curso assintomático, o que a torna de difícil abordagem. O 

aumento da incidência e prevalência da Hipertensão Arterial cria dentro da Atenção Básica, 

especialmente ao Programa de Saúde da Família, um desafio, por ser a porta de entrada do 

individuo ao Sistema Único de Saúde (SUS), é aonde há a maior conveniência para 

identificação dos fatores de risco, maior chance para o diagnostico precoce e com isso uma 

maior oportunidade para a diminuição de sequelas oriundas da manutenção de altos níveis 

tensóricos. Portanto, cabe aos profissionais da atenção básica elaborar estratégias para 

detectar, diagnosticar, monitorar e realizar controle dos portadores de hipertensão arterial, 

bem como trabalhar as modificações do estilo de vida que é fundamental no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão e seus agravos.   

 

Palavras Chaves: Estilo de vida, Hipertensão e Atenção Primária a Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Data from the Ministry of Health show that Brazil has an average of 32% of its adult 

population with an established diagnosis of systemic arterial hypertension, which makes it a 

serious public health problem. Systemic arterial hypertension is a pathology that most of the 

time has an asymptomatic course, which makes it difficult to approach. The increase in the 

incidence and prevalence of Arterial Hypertension creates within the Basic Health Care, 

especially the Family Health Program, a challenge, since it is the door of entry of the 

individual to the Unified Health System (SUS), where there is the greatest Identification of 

risk factors, greater chance of early diagnosis and with this a greater opportunity for the 

reduction of sequelae resulting from the maintenance of high tensor levels. Therefore, it is the 

responsibility of the primary care professionals to devise strategies to detect, diagnose, 

monitor and control hypertension patients, as well as to work on lifestyle modifications that 

are fundamental in the therapeutic process and in the prevention of hypertension and its 

diseases. 

 

Key Words: Lifestyle, Hypertension and Primary Health Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma patologia crônica, silenciosa e 

prevalente em boa parte da população brasileira, além de ser o principal fator para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Considerada a primeira causa pela busca de 

atendimento na atenção primária é um grave problema de saúde publica no Brasil e no mundo 

(BRAUNWALD, 2013). 

A HAS exibe uma alta prevalência e baixos índices de controle, fato que a coloca 

como importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. No 

Brasil a hipertensão arterial atinge 32,5% de brasileiros adultos chegando a mais de 50% para 

indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos ( SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A mortalidade por doenças cardiovasculares aumenta progressivamente com a 

elevação da pressão arterial, pois a HAS é um dos principais fatores de risco cardiovascular e 

pode resultar em consequências graves a alguns órgãos como: coração, cérebro, rins e vasos 

sanguíneos. Cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à elevação da pressão 

arterial, sendo 54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença isquêmica do coração 

(CARVALHO. et.al, 2012; BRASIL, 2014). 

Resultante das condições de vida do homem moderno a hipertensão arterial é um 

agravo que representa alto custo médico e socioeconômico devido as enfermidades 

secundarias e suas complicações. Portanto, percebe-se que uma boa intervenção na atenção 

básica minimizam os gastos em saúde, pois nesse âmbito há a possibilidade de promover 

melhor qualidade de vida a comunidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

No Brasil, as equipes de atenção básica tem como desafios o controle e prevenção da 

HAS e suas complicações procurando sempre respeitar a diversidade cultural e os fatores 

envolvidos. Diante desse contexto o ministério da saúde preconiza que sejam trabalhadas as 

modificações de estilo de vida, fundamentais no processo terapêutico e na prevenção da 

hipertensão (BRASIL, 2014).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Devido a sua elevada prevalência na população brasileira, a hipertensão arterial 

sistêmica constitui um problema de saúde pública de grande relevância, pois reduz a 

expectativa de vida e leva a diversas complicações cardíacas e renais, além de gerar elevado 

custo econômico e social (BRAUNWALD, 2013). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2014, as baixas taxas de 

conhecimento, tratamento e controle tornam a hipertensão uma doença de alto custo 

socioeconômico, devido suas complicações e seus tratamentos. Portanto, trabalhar sobre a 

mudança no estilo de vida da população é uma das formas de prevenir e controlar a patologia 

em questão.  

Pela relevância do assunto, o propósito desse estudo é levar a uma reflexão sobre a 

importância na mudança do estilo de vida do paciente com hipertensão arterial sistêmica e 

estimular os profissionais de saúde da atenção básica a buscar implementar medidas como 

melhor esclarecimento da patologia aos pacientes, estimular a reeducação alimentar, bem 

como a prática de exercício físico, para que tais medidas possam trazer a população melhor 

qualidade de vida e assim reduzir a morbimortalidade da doença.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
 

  Incentivar a mudança no estilo de vida para melhor controle da hipertensão arterial 

sistêmica em usuários da unidade básica de saúde Cirolândia II. 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Quantificar os pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica da área de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde Cirolândia II. 

• Realizar um levantamento do estilo de vida do portador de Hipertensão Arterial 

Sistêmica. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 4.1. Hipertensão Arterial Sistêmica 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, multifatorial na qual o 

indivíduo apresenta níveis elevados e sustentados da pressão arterial (PA) (PA  > 

140x90mmHg) e que esta frequentemente associada a alterações funcionais e/ou estruturais de 

órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) assim como a alterações metabólicas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A HAS é uma patologia que na maioria das vezes se apresenta assintomática até fases 

muito avançadas da doença, pois não existe um sintoma típico que sirva de alarme e isso é o 

que leva a frequente não adesão do tratamento pelos pacientes. (CESARINO, 2008; 

PINHEIRO, 2016).  

A predisposição genética associada com o sedentarismo e uma dieta com excesso de 

álcool, ingesta excessiva de carboidratos, sal e ausência de atividade física pode culminar com 

o surgimento da hipertensão arterial na idade adulta. (DELGADO E SILVA, 2011). 

São vários os fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica, os quais são 

distribuídos entre não modificáveis e modificáveis, dentre os modificáveis podemos citar:  

sedentarismo, ingestão de álcool, tabagismo, ingestão de sal, excesso de peso e obesidade. 

Dentre os fatores não modificáveis temos: a idade, o gênero, etnia/raça e a genética  

(SALOMÃO et. al. 2013).  

4.2 Diagnóstico 
 

O diagnóstico de hipertensão arterial é baseado em um procedimento simples que consiste 

na medida da pressão arterial, a qual é feita através da media aritmética da PA maior ou igual 

a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias com intervalo mínimo de uma semana 

entre essas medidas. A aferição da pressão arterial ainda é o elemento-chave para estabelecer 

o diagnóstico da hipertensão (LOPES, 2006; BRASIL, 2014). 

Para confirmação diagnostica da hipertensão arterial, o paciente verifica e registra  os 

valores da PA realizando mais de uma medida em duas ocasiões diferentes com intervalo 

mínimo de uma semana e leva os resultados para unidade de saúde para ser analisados pelo 

medico que o acompanha (BRASIL, 2009).  
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A medida da pressão arterial envolve grande responsabilidade por parte do profissional em 

verificar e em decidir se um paciente é hipertenso ou não, pois muitos fatores podem levar ao 

erro e consequentemente a um falso diagnóstico. Assim a realização da verificação da PA 

deverá ser realizada estando a pessoa sentada há pelo menos cinco minutos, relaxada e tendo 

os pés sobre o chão e os braços apoiados no nível do coração, bem como estar de bexiga 

vazia, não ter realizado exercícios físicos 60 a 90 minutos antes, não ter ingerido bebidas 

alcoólicas, café e ter fumado a 30 minutos.  Pelo menos três medidas deverão ser feitas, com 

intervalo de um minuto entre elas (MION, 1996; LOPES, 2006). 

Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), podemos classificar a pressão 

arterial em PA ótima, normotensão, limítrofe, Hipertensão estágio 1, 2 e 3 de acordo com a 

medida casual no consultório em pacientes acima de 18 anos de idade. É a partir dessa 

classificação que se institui a terapêutica adequada para cada classificação (SCALA; PÓVOA; 

JÚNIOR, 2011). 

 

4.3 Mudança no estilo de vida  

 O estilo de vida é um modo de viver, é um conjunto de hábitos e costumes baseado em 

padrões de comportamento identificáveis, que são determinados pela relação entre as 

características pessoais individuais, interações sociais, condições socioeconômicas e 

ambientais (PORTES, 2011). 

 A mudança no estilo de vida é de fundamental importância na manutenção e controle 

da hipertensão arterial bem como dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares como 

a dislipidemia e obesidade, pois varias modificações dietéticas como a redução na ingestão de 

sal e álcool, redução do peso, redução das gorduras saturadas na dieta, cessação do tabagismo, 

incorporação de alimentos ricos em potássio, frutas e outros vegetais, bem como realização de 

atividade física regular, demonstram benefícios sobre a pressão arterial (BRASIL, 2012; 

MIRANDA; STRUFALDI, 2012).  

 É de extrema importância para a promoção e manutenção da qualidade de saúde a 

mudança no estilo de vida do paciente portador de hipertensão arterial. Portanto, é essencial 

durante a consulta o medico ou enfermeiro realizar a avaliação nutricional e do consumo 

alimentar do paciente para assim identificar o estado nutricional e possíveis inadequações 

alimentares da pessoa com HAS (TEIXEIRA, 2006; BRASIL, 2014).  
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4.4 Tratamento 

 4.4.1 Tratamento não medicamentoso 

Diagnosticado com hipertensão arterial o paciente deve ser submetido a mudança no 

estilo de vida (MEV), pois o tratamento não medicamentoso é parte fundamental no controle 

da HAS e acompanha o paciente portador de hipertensão arterial por toda a vida (BRASIL, 

2014).  

A intervenção não farmacológica como complemento ao tratamento da HAS é de 

grande relevância na pratica clinica, pois a redução do peso e a redução na ingesta de sódio e 

álcool, associados a pratica de exercício físico, podem reduzir a pressão arterial sistólica em 

até 10mmHg. Estudos mostram que a pratica regular de atividade física como a caminhada e o 

exercícios aeróbicos realizados por 30 a 60 minutos causam uma redução na pressão arterial 

em ate 7mmHg (BRASIL, 2014). 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1 Tipo de estudo 
 

A pesquisa ora em epigrafe tratará - se de um estudo, transversal analítico de caráter 

quantitativo.  

A razão para se conduzir uma Pesquisa Quantitativa é descobrir quantas pessoas de 

uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de características. 

É projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística 

(SEVERINO, 2001). 

O estudo transversal tem como objetivo apresentar a realidade de um determinado 

momento. Os efeitos sobre a amostra são analisados de forma instantânea (ROUQUAYROL, 

1999). 

5.2 População e amostra 
 Pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica cadastrados na Unidade Básica 

de Saúde da Família Cirolândia II. 

5.3 Local e período do estudo 
 O local do estudo será à Unidade Básica de Saúde da Família Cirolândia II, durante o 

período de julho de 2017 a dezembro de 2017. 

5.4 Critérios de inclusão 
 Será incluso no estudo todos os pacientes portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica cadastrados na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Cirolândia II.  

5.5 Critérios de exclusão 
 Serão exclusos todos os pacientes que não estão cadastrados na Unidade Básica de 

Saúde Cirolândia II e que não tenham hipertensão arterial sistêmica e outras comorbidades.  

5.6 Instrumento para coleta de dados 
A coleta de dados será realizada por meio do cadastro de hipertensos da área de 

abrangência da unidade básica de Saúde Cirolândia II, bem como um questionário elaborado 

pela equipe (Apêndice A), o qual irá avaliar a qualidade de vida de cada paciente portador de 

HAS.  
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5.7 Análise dos dados 
 Após levantamento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica cadastrados na 

Unidade Básica de Saúde Cirolândia II e aplicação do questionário de avaliação do estilo de 

vida, será feito uma analise da qualidade de vida do paciente hipertenso, bem com seu 

conhecimento sobre a patologia em questão. Em seguida, será realizado um trabalho 

multidisciplinar no qual possamos estimular a adesão de um estilo de vida saudável, bem 

como observar se esta mudança está interferindo no melhor controle da patologia em estudo.  

5.8. Posicionamento ético 
 O estudo será realizado observando os aspectos éticos da pesquisa preconizados pela 

Resolução 466/12 respeitando a confidencialidade e sigilo das fichas correspondentes a cada 

sujeito incluído na pesquisa.   

 Para demonstrar o comprometimento do pesquisador e da discente envolvida com a 

pesquisa, ambos apresentam um termo de compromisso do pesquisador, onde se incubem da 

responsabilidade da pesquisa (Apêndice B).  

 Não será utilizada nenhuma informação que permita identificar as pessoas nele 

incluídas, de forma a garantir a privacidade das informações e o anonimato dos sujeitos da 

pesquisa, utilizando-se os dados assim obtidos exclusivamente para os propósitos desta 

pesquisa. 
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6. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

MATERIAL UTILIZADO PREÇO  

Impressão 0,20 por impressão 

Papel 20 reais resma com 500 folhas 

Gasolina 120 reais de gasolina 

Caneta 0.25 centavos/ unid. 

Energia 80 reais/mês 

Encadernações 50 reais 

Cartucho de tinta para impressora 50 reais 

TOTAL 731 REAIS 

Todo o material utilizado será pago com recursos próprios. 

                           A Coleta de Dados será realizada pela pesquisadora responsável
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7. CRONOGRAMA 

 

Atividades Junho Julho Agosto setembro outubro Novembro Dezembro 
Elaboração do 
projeto x x x     

Aprovação     x    
Revisão 
bibliográfica x x x x x x  

Coleta de dados   x x x   
Discussão e 
análises do 
resultados 

    x   

Revisão final e 
digitação       x  

Entrega de 
trabalho final       x 

Fornecimento de 
feedback à 
equipe e à 
população 

      x 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Hipertensão arterial sistêmica ainda é uma das causas mais frequente de 

atendimento nas unidades básicas de saúde e o ritmo acelerado de vida  que vem sendo 

adotado pela maioria das pessoas trás consequências danosas a quem é adepto ao estilo de 

vida moderno. 

Espera-se que este trabalho possa conscientizar a população portadora de hipertensão 

arterial sistêmica à alcançar uma redução nos fatores de risco, como o sedentarismo e estado 

nutricional inadequados, melhorando assim, a saúde e mantendo o controle adequado da 

pressão arterial.  
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APÊNDICE A 

 

Questionário de avaliação  

1- Qual o seu sexo? 

 (  ) Masculino           (  ) Feminino 

2 - Qual a sua Idade? 

 (  ) Menos de 30 anos    (  ) 30 a 39 anos    (  ) 40 a 49 anos   (  ) 50 anos ou mais  

3 - Qual seu estado civil? 

(  ) Solteiro (a)             (  ) Casado (a) / Vivendo com parceiro (a) 

(  ) Viúvo (a)  (  ) Divorciado (a) / separado (a) 

4 - Quantos filhos você tem?  

(  ) nenhum   (  ) 1 ou 2 filhos   (  ) 3 ou 4 filhos   (  ) mais de 4 filhos  

5 - Qual seu nível de escolaridade?  

(  ) Fundamental incompleto (não concluiu a 8ª série) 

(  ) Fundamental completo ( concluiu a 8ª série) 

(  ) Ensino médio completo ( concluiu a 3ª série do 2º grau) 

(  ) Superior completo  

6 - Qual a renda familiar bruta mensal? 

(  ) até 600 reais   (  ) 601 a 1500 reais   (  ) 1501 a 3000 reais   (  ) acima de 3000 reais 

7 - Qual a sua religião? 

(  ) católica   (  ) evangélica   (  ) ateu  (  ) outras 

8 - Quantas pessoas (incluindo você) moram juntos em sua residência?  

(  ) moro sozinho  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) mais de 8 pessoas 
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9 – Com qual freqüência o Sr (a) consome os seguintes alimentos:  

 
Menos que 1 
vez por semana  

1 vez por 
semana  

2 – 3 vezes 
por semana  

4 – 6 vezes 
por semana  

Todo 
dia  

1. Frutas       
2. Verduras e legumes       
3. Feijão       
4. Alimentos gordurosos 
( carne com gordura aparente, 
salsicha, frituras, salgadinhos)  

     

5. Refrigerantes       
6. Bebidas alcoólicas       

10 - Quantas vezes por semana o(a) sr(a) costuma comer doces, balas, bolos, biscoitos doces, 
bolachas recheadas? 
( )<1x/sem 
( ) 2 vezes por semana  

( ) 3 vezes por semana 
( ) 4 ou mais vezes por semana  

11- O Sr (a) costuma colocar mais sal nos alimentos quando já servidos em seu prato? 
 
(   ) não       (   ) sim  
 
9. O Sr(a) costuma comer muito rápido?  
 
(   ) não   (   ) sim  
 
10. Quais refeições o Sr (a) costuma fazer por dia?  
 
(   ) desjejum 
(   ) lanche da manhã  
(   ) almoço  
(   ) lanche da tarde 
(   ) jantar 
(   ) lanche da noite ou ceia  

11 - É fumante? (  ) Sim    (   ) Não 

Idade que começou a fumar (anos)?__________________ 
Quantidade de cigarros por dia:______________________ 

12 - Ex fumante? (   ) Sim (   ) Não 
 
Idade que começou a fumar (anos)?__________________ 
Há quanto tempo parou (anos)?______________________ 
Numero de cigarros por dia:_________________________ 
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13 -  Faz uso de bebida alcoólica atualmente?   (   ) Sim    (   ) Não 
 
Frequência (n x / semana):____________ Há quanto tempo?_____________ 

 
14 - Já fez uso de bebida alcoólica anteriormente? (   ) Sim    (   ) Não 
 

Por quanto tempo (anos)? _______________ 
Há quanto tempo parou (anos)?_______________________ 

 
15 - Faz exercícios físicos? (   ) Sim   (   ) Não 
 
obs.: se responder não pular as questões 16, 17, 18, 19. 
 
16 – Qual tipo de atividade física você desempenha? 
 

(  ) Caminhada 
(  ) Corrida 
(  ) Ginastica/Musculação 
(  ) Ciclismo 
(  ) Natação/hidroginástica 
(  ) Outras 
 

17 – Qual a frequência que você realiza a atividade física? 
  

(  ) 1 ou 2 vezes por semana 
 (  ) 3 ou 4 vezes por semana 
 (  ) 5 ou mais vezes por semana 
 
18 – Qual a duração (minutos) da atividade física que você realiza? 
 
 (  ) menos de 30 minutos 
 (  ) ate 45 minutos 
 (  ) 1hora de atividade 
 (  ) mais de 1h de atividade 
 
19 - Há quantos meses pratica atividade física? 
 
 (  ) Há menos de 1 mês 
 (  ) Há 1 mês  
 (  ) Há mais de 1 mês 
 (  ) Há 6 meses 
 (  ) Há mais de 6 meses 
 (  ) Há 1 ano ou mais 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), do Projeto de Pesquisa 

sob o título ESTRATÉGIAS PARA MUDANÇA NO ESTILO DE VIDA E SEU IMPACTO 

NOS NÍVEIS TENSIONAIS EM USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

CIROLÂNDIA II, Eu, SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA, sou a pesquisadora 

responsável, sou a médica responsável pelo atendimento desta unidade. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assinaremos ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador 

responsável Sherly Barbosa Monteiro Garcia ou Hermes Melo Teixeira Batista orientador do 

projeto, pelo e-mail: hermesmelo@oi.com.br. Em casos de dúvidas sobre a ética aplicada a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do curso de 

medicina da universidade federal do Ceará no cariri no telefone: (88) 3312 5006 e e-mail: 

cep.cariri@ufc.br.  A pesquisa é justificada devido ao grau de comprometimento da doença e 

tem como objetivo incentivar a mudança no estilo de vida para melhor controle da hipertensão 

arterial sistêmica, quanto os procedimentos, serão utilizados, apenas entrevista com 

preenchimento de um questionário e aferição da pressão arterial; Não há riscos ligados 

diretamente a pesquisa, e esta apresenta os benefícios decorrentes da participação de 

acompanhamento regular por equipe multidisciplinar e esclarecimento e avaliação de 

qualquer dúvida ligada a doença pela equipe de atendimento da pesquisa; O acompanhamento 

será realizado dentro das consultas agendadas pelo serviço e/ou visitas domiciliares, e caso 

seja necessário consulta extra a equipe de pesquisa será responsável pelas despesas. Por se 

tratar de uma pesquisa de natureza acadêmica não haverá qualquer remuneração financeira 

pela participação na pesquisa; É garantido total sigilo aos dados da pesquisa e os mesmos 

podem até ser publicados, mas será omitida qualquer informação que leve a identificação dos 

pacientes; É assegurada garantia expressa de liberdade do paciente de se recusar a participar 

ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem 

prejuízo ao seu cuidado, além de garantia a uma indenização por qualquer dano que a 

pesquisa possa gerar à paciente. 

____________________                                  __________________________ 
            Participante                                                    Pesquisador Responsável 


