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RESUMO 

 

Será realizado um estudo de intervenção educativa com o objetivo de proporcionar e incrementar 

os conhecimentos sobre Hipertensão Arterial em pacientes idosos da equipe 139 da USB Carlos 

Ribeiro.  

Do universo de hipertensos (n=574), será selecionada uma amostra aleatoriamente de 231 

pacientes.  A fonte primária da pesquisa será o diagnóstico de saúde e os prontuários da equipe.  

Para coletar a informação se elaborou um questionário que se aplicará ao início e ao final da 

pesquisa para poder avaliar os conhecimentos adquiridos, o mesmo foi elaborado de acordo com 

os objetivos propostos.  Toda esta informação será transferida a um documento ao qual será 

constituído o registro final, os resultados obtidos serão processados mediante o pacote  estatístico 

Microstat.  Entre os principais resultados espera-se incrementar o conhecimento em todas as 

variáveis analisadas e avaliadas qualitativamente.  Espera-se que a intervenção educativa aplicada 

seja eficaz ao aumentar significativamente o nível de conhecimento dos doentes sobre o 

diagnóstico e o tratamento da Hipertensão Arterial.  Além de se considerar custo-beneficiosa e 

custo-efetiva ao lograr com escassos recursos econômicos intervir no importante processo de 

saúde-enfermidade e incrementar a adesão ao tratamento nestes pacientes. 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Idosos, Intervenção educativa.  



RESUMEN/ABSTRACT 

 

Se realizara un estúdio de intervención educativa con el objetivo de proporcionar e incrementar 

los conocimientos sobre Hipertensión Arterial en pacientes adultos mayores  del equipo 139 de la 

UBS Carlos Ribeiro. 

Del universo de hipertensos (n=574 ), se seleccionara una muestra aleatória de 231 pacientes.  La 

fuente primaria de la investigación sera el diagnóstico de salud y las historias clinicas del equipo, 

para recolectar información se elaboro un cuestionario que se aplicara al inicio y al final de la 

investigación para poder evaluar los conocimientos adquiridos, el mismo se elaboro de acuerdo 

con los objetivos propuestos.  Toda esta información sera transferida a un documento que 

constituíra el registro final, los resultados obtenidos se procesaran mediante el paquete estadístico 

Microstat.  Entre los principales resultados se espera incrementar el conocimiento en todas las 

variables analizadas y evaluadas cualitativamente.  Se espera que la intervención educativa 

aplicada sea eficaz al aumentar significativamente el nível de conocimiento de la Hipertensión 

Arterial.  Ademas de considerarse costo-beneficiosa y costo-efectiva al lograr con escasos 

recursos econômicos intervenir en el importante processo salud-enfermedad e incrementar la 

adherencia al tratamento en estos pacientes. 

 

Keywords ou Palavras clave: Hipertensión Arterial, Adulto mayor, Intervención educativa.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

É considerada Hipertensão Arterial (HAS) a elevação da pressão arterial acima de determinados 

valores estabelecidos como normais.  Não é apenas uma doença, mas também constitui um fator 

de risco estabelecido para outras doenças mais letais; cardiopatia isquêmica; insuficiência 

cardíaca, enfermidade cerebrovascular e insuficiência renal.  Contribui significativamente a 

retinopatia, que afeta ao individuo e grandes populações, e como tal é um dos mais importantes 

fatores prognósticos da esperança da vida.1, 2 

A pressão arterial é a força que exerce o sangue sobre a parede arterial quando flui pelas artérias; 

esta força se cria quando o coração bate e descansa enquanto bombeia sangue para todo o corpo. 

A hipertensão por si só não apresenta sintomas, raramente pode produzir palpitações, tonturas ou 

dores na cabeça e/ou no peito, algumas pessoas podem ter a doença por anos sem perceber, até  

que tenham problemas de saúde.3 

A hipertensão pode afetar a saúde principalmente pelo endurecimento dos vasos sanguíneos, 

aumentando a grossura dos músculos que forram as paredes das artérias. Pode produzir 

cardiomegalia, pois obriga o coração a trabalhar com mais intensidade. Quanto maior é o 

coração, menor é sua capacidade de manter o fluxo sanguíneo adequado. A hipertensão 

prolongada pode causar danos aos rins se as artérias que o irrigam são afetadas, além de produzir 

dano ocular, como nos diabéticos. A hipertensão pode gerar ruptura de pequenos capilares na 

retina do olho, problema denominado retinopatia, e pode gerar cegueira.4 

É uma doença de alta prevalência em todo o mundo e é a que mais sobressai entre as 

enfermidades cardiovasculares. Estudos de corte transversal mostram que  20% da população 

geral pode sofrer Hipertensão Arterial. Aos 50 anos de idade a prevalência é de 50% e em 

maiores de 80 anos é de 65%.5, 6  Se encontra distribuída em todas as regiões do mundo, 

atendendo a múltiplos fatores de índoles econômicas, sociais, ambientais e étnicas,  produzindo 

um aumento da prevalência associada a padrões alimentares inadequados, diminuição da 

atividade física e outros aspectos comportamentais relacionados com hábitos tóxicos. Numerosos 

estudos realizados em Framinghan demonstraram a associação da HAS com outras doenças como 

a obesidade, diabetes melitos, ingestão de álcool e tabagismo. 1   
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A causa da HAS é atribuída a uma teoria multicausal que tem vínculo com os chamados  fatores 

de risco. O termo fator de risco provem da medicina social e da estatística, expressa influência 

que exerce sobre o organismo, seja interna ou externa. A Organização Mundial da Saúde define o 

risco como a probabilidade de um resultado adverso ou um fator que aumenta essa 

probabilidade.7 

Um fator de risco é uma circunstância detectável nos indivíduos e no ambiente que aumenta a 

probabilidade de causar danos a saúde. Os fatores de risco podem ser produto de uma condição 

biológica, como a idade, o sexo, o grupo étnico ou originados por uma condição de vida como o 

status socioeconômico, o lar, o trabalho ou a escolaridade. Os fatores de risco podem estar 

relacionados com os comportamentos individuais ou estilo de vida, o qual é definido como uma 

forma de vida que se baseia em padrões de comportamento identificáveis, determinados pela 

interação das caraterísticas pessoais, sociais e das condições de vida socioeconômicas e 

ambientais; portanto as ações não devem estar unicamente direcionadas ao indivíduo, mas 

também às condições sociais  de vida que interagem para produzir e manter estes padrões  de 

comportamento, como os hábitos alimentícios e as adições ou estar determinados pelos elementos 

sócio culturais do sistema entre os quais se encontra a acessibilidade e a qualidade da atenção na 

saúde. 8 

Segundo a OMS, os principais fatores de risco para as doenças crônicas, entre elas a Hipertensão 

Arterial, são o tabaco, que cada ano como mínimo mata a 4.9 milhões de pessoas como resultado 

de seus efeitos.  Estima-se que para o ano 2030 ocorram 10 milhões de mortes por ano e mais de 

70% destas se espera que ocorram em países em desenvolvimento. 7 Nestes países o consumo do 

tabaco aumenta em 3.4% a cada ano, como consequência 82% de todos os fumantes residem nos 

países de baixo e médio rendimento; a hipercolesterolemia mata 4.4 milhões de pessoas como 

resultado de níveis elevados de colesterol total; a hipertensão arterial causa a morte 7.1 milhões 

de pessoas como consequência da tensão arterial elevada, o álcool, a inatividade física e a dieta 

pouco saudável.2 Os fatores de riscos não modificáveis são aqueles caracterizados 

intrinsecamente em cada individuo concreto que não podem ser evitados e sobre os quais não se 

pode atuar (hereditariedade, raça, sexo, idade). 9 Em atenção ao citado, são elementos próprios de 

cada pessoa e não podem ser alterados por serem características que nascem com a pessoa e que 

podem levar ao desenvolvimento de uma patologia especifica. 
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Os fatores de risco modificáveis que mantem maior relação com esta doença são a obesidade, o 

hábito de fumar, o consumo de sal, consumo de álcool, a falta de prática de exercício físico, 

dislipidemias. 10, 11  Se estima que no mundo 691 milhões de pessoas padecem de HAS. Dos 15 

milhões de mortes causadas por enfermidades circulatórias, 7,2 milhões são por doenças 

coronárias e 4,6 milhões por doença vascular encefálica. A HAS está presente na causalidade 

destas mortes. Na maioria dos países a prevalência se encontra entre 15% e 30%.1  

Em muitos países é a causa mais frequente de consulta médica e de maior demanda de uso de 

medicamentos. De acordo com os dados fornecidos pelo Simpósio de Mercosur realizado no 

marco do Congresso Argentino de Hipertensão Arterial,  a prevalência de HAS é de 14% a 42% 

na população adulta.1  

Considerando em conjunto os múltiplos estudos epidemiológicos, estima-se que no mundo, entre 

25% e 30% dos adultos de mais de 18 anos apresentam cifras de pressão arterial superiores a 

140/90 mm Hg de maneira estável, critério atual que define a hipertensão.12 

Calcula-se que existem cerca de 1000 milhões de hipertensos e se espera que esta cifra aumente 

em mais de 500 milhões de pessoas no ano de 2015, de modo que conjuntamente com a 

obesidade tem sido catalogadas pela OMS como pandemias do século XXI.13,14 

No Ocidente, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte, sendo a HAS o fator de 

risco cardiovascular mais importante e frequente, de onde se estima que causa 6% de mortes por 

ano.15 

A HAS tem tido maior relevância na América Latina como causa de doença cardiovascular, onde 

as taxas de mortalidade segundo a OPS são altas desde 1990 tendo a Argentina 46,6%, Chile 

46,4% e Puerto Rico 40,5%.16,17 

O índice de prevalência de hipertensão estimada pelo Systolic Hypertension in the Elderly 

Program - SHEP, variou em torno de 5% nos idosos com idade entre 60 a 69 anos, para 10% na 

faixa acima de 70 anos e 20% naqueles com mais de 80 anos. 18 

O Estudo Multicêntrico do Idoso (E.M.)34, demonstrou que a prevalência de HAS entre idosos é 

bastante elevada, cerca de 65% são hipertensos, e entre as mulheres com mais de 75 anos a 

prevalência de hipertensão pode chegar a 80%.18 
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2. PROBLEMA 

 

Habitualmente, os pacientes em idades geriátricas são informados sobre as implicações da 

Hipertensão Arterial, suas consequências e formas de tratamento.  Contudo, a educação em saúde 

se realiza de maneira diferente segundo os profissionais da saúde, e é assimilada de maneira 

distinta segundo o tipo de paciente, o que reforça a necessidade de aumentar o grau de 

conhecimento sobre a doença para lograr um melhor controle e assim diminuir a incidência da 

descompensação e suas consequentes complicações. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

3. JUSTIFICATIVA 
 
Apesar do papel protagonista da HAS na morbimortalidade cardiovascular e cerebrovascular e os 

inegáveis benefícios da terapêutica antihipertensiva na prevenção destas doenças, não se tem tido 

os melhores resultados devido a falta de adesão ao tratamento proposto pelo médico assistente.  

Outro fator, ainda mais importante, é a falta educação do paciente ao respeito. O paciente deve 

conhecer sua doença e sua condição crônica  para poder conviver com ela e ter o melhor controle. 

Ai está a importância da educação em saúde no cotidiano desse paciente.20 

A Organização Mundial da Saúde, a Associação Internacional de Hipertensão e outro grupo de 

estudiosos enfatizam a necessidade de intensificar e atualizar métodos e estratégias para 

modificar comportamentos, tanto no que diz respeito ao tratamento não farmacológico, quanto ao 

medicamentoso. 21 

A importância da aderência ao tratamento é reforçada pelos induvidáveis benefícios que os 

fármacos antihipertensivos aportam ao tratamento, ao passo que se perdem se o paciente não 

cumpre o mesmo. Se reflexa a transcendência do tema em que entre 30% e 50% dos hipertensos 

não fazem o tratamento corretamente. Seu controle não só salva vidas, mas também reduz 

significativamente as limitações funcionais e incapacidade em pessoas idosas. 22 

Os estudos epidemiológicos  sugerem que há uma prevalência entre 60% e 80% da hipertensão 

nas pessoas de 60 anos de idade e mais. A Hipertensão Arterial na população adulta é o fator de 

risco cardiovascular que mais prevalece e um dos que motiva o maior número de consultas, pois é 

um objetivo primordial a prevenção e controle para minimizar a morbilidade e mortalidade por 

esta causa. 23 Para alcançar este objetivo é preciso implementar um processo complexo de 

prevenção primária, detecção precoce dos hipertensos, o seu tratamento mais adequado, a 

normalização dos níveis de pressão arterial e, finalmente, a garantia de um seguimento.  

O grau de conhecimento da hipertensão arterial neste grupo etário é alto (maior que 58%), 

diferente do que acontece com os jovens menores de 30 anos, entre os quais o grau de 

conhecimento é muito baixo. O percentual de indivíduos com tratamento hipotensor é elevado 

entre os idosos (88%),  mas sua efetividade, avaliada através do grau de controle, é bastante 

pobre: chega a cifras aproximadas a 14%.24  Mesmo entre os maiores, existem diferenças no grau 

de conhecimento e controle de acordo com as condições socioeconômicas dos indivíduos. 25 
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Um dos mitos mais difundidos é o conceito de que o aumento da pressão arterial é normal nos 

idosos. Mas sabemos que o aumento da pressão arterial não é normal por diferentes motivos. No 

primeiro lugar, o aumento da pressão arterial com a idade não é característico do ser humano. 

Não acontece assim, por exemplo, em populações que ainda hoje vivem de acordo a um estilo de 

vida “não ocidental” ou pré-industrial. Só ocorre nas populações expostas aos fatores de risco da 

hipertensão arterial: excesso de sal, de gorduras saturadas e farinhas refinadas, pouca ingestão de 

potássio e pouca atividade física. 26 

Outra questão epidemiológica que deve ser considerada é que se comparamos aos idosos com os 

jovens, com igual hipertensão, os idosos tem maior risco absoluto.  Durante décadas este conceito 

foi confundido por que se utilizava o risco relativo.  Nos idosos o risco relativo não serve para 

considerar a importância de um fator de risco. 27 

Outra questão a considerar é que quando se baixa a pressão arterial diminui o risco.28  A 

evidência tem mostrado claramente que o tratamento da Hipertensão Arterial nos idosos não 

somente é altamente efetivo, mas que além disso, é mais benéfico que o tratamento nos jovens 

com pressão arterial. 29 

O conceito de que os pacientes maiores “podem tolerar valores mais altos de tensão arterial que 

os pacientes jovens” é errado.  A evidência tem mostrado que a Hipertensão Arterial é um 

problema muito prevalente nos idosos e que estes se beneficiam consideravelmente com seu 

tratamento. 29 

A pressão arterial sistólica está relacionada com o risco de eventos cardiovasculares.  A relação 

entre categorias crescentes de pressão arterial sistólica e acidente cerebral vascular é ainda mais 

forte que com a pressão arterial diastólica. Contrariamente a crença medica geral, a pressão 

arterial sistólica é um melhor preditor de risco cardiovascular que a pressão arterial diastólica em 

indivíduos idosos. 30 Calcula-se que diminuir de 10 a 12 mmHg a pressão arterial sistólica e de 5 

a 6 mmHg a pressão arterial diastólica em pacientes hipertensos reduz o risco relativo de acidente 

cerebral vascular em aproximadamente 40%, o de doença cardíaca em aproximadamente 20% e a 

mortalidade global em aproximadamente 15%. A diminuição do risco relativo é independente da 

tensão arterial antes de iniciar o tratamento, e do risco absoluto de doença cardiovascular. 30  Isto 

quer dizer que para além do valor da pressão arterial antes de iniciar o tratamento, o efeito 
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relativo do tratamento é o mesmo e que, quanto a maior pressão arterial inicial, maior é o 

beneficio em términos absolutos. 32 

Os ensaios clínicos indicam que o tempo médio entre o início do tratamento e o  impacto da 

redução de complicações cardiovasculares é apenas cerca de dois anos e meio. 33 

A experiência profissional do autor no exercicío da profissão permitiu identificar a alta incidência 

da HAS em paciêntes idosos assim como o desconhecimento destes sobre sua doença. 

Tudo o anteriormente expressado permitiu formular o seguinte Problema Científico: 

Ações de intervenção educativas podem contribuir para que os idosos hipertensos se tornem 

conhecedores de sua condição de saúde; levando a um melhor controle e os benefícios deste? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar o conhecimento sobre Hipertensão Arterial em pacientes idosos. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar os pacientes idosos de acordo com o grupo de idade, sexo e escolaridade. 

2. Identificar  o conhecimento dos pacientes sobre o tema.  

3. Avaliar  a eficácia da intervenção educativa.  
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5. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

A HAS é o principal fator de risco de morbimortalidade cardiovascular na população maior de 65 

anos. Os critérios para estabelecer os limites de normalidade neste grupo populacional diferem de 

umas classificações a outras. Dada a evolução da pressão sistólica e diastólica com a idade na 

população idosa, existe um predomínio da Hipertensão Sistólica Isolada, que hoje se conhece 

como o fator de risco mais potente de morbimortalidade cardiovascular. 34 

A prevalência difere de acordo com os critérios de normalidade e a faixa etária que se selecione. 

Quanto ao sexo existe um predomínio ligeiro do sexo feminino. 35 

Devido à progressiva diminuição da “complacência” arterial com a idade, predominam as formas 

clínicas de Hipertensão Arterial Sistólica e diminui de forma paralela a Hipertensão Arterial 

Diastólica. Assim, nos próximos anos se espera um marcado incremento no número de pacientes 

com Hipertensão Arterial Diastólica, forma de Hipertensão Arterial que se converterá na situação 

clínica mais frequente na prática médica cotidiana. 36 

Em geral, os idosos hipertensos sabem que são hipertensos, muito mais que os indivíduos jovens. 

Porém, o problema epidemiológico e clínico mais importante é conseguir um adequado controle 

da Hipertensão Arterial no grupo dos mais velhos. Os dados procedentes de diversos sistemas de 

atenção médica mostram a falta de controle da Hipertensão Arterial, ainda nos melhores centros 

médicos europeus ou estadunidenses. 37 

A pressão que com maior frequência se encontra elevada é a sistólica. É possível que isso possa  

refletir um fenômeno de arrastre da crença, como a explicitada nos textos de fisiologia, de que é 

“normal” um aumento da pressão arterial sistólica com a idade, o mesmo que o fato de que a 

classificação da gravidade da Hipertensão Arterial tenha se baseado por décadas quase 

exclusivamente na pressão arterial diastólica. Quer dizer também que existe um fenômeno de 

arrastre no campo do conhecimento, dado que as primeiras evidencias foram obtidas com a 

pressão arterial diastólica, e somente vinte anos depois se considerou como objetivo o tratamento 

da Hipertensão Arterial nos idosos. Finalmente é também evidente uma tendência ao 

subtratamento das necessidades da população mundial em todo o mundo. 38 
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! Classificação Da Hipertensão Arterial: 

 

Categoria 
Sistólica (mmHg.) Diastólica (mm Hg) 

Normal                  <120               <80 

Pré hipertensão           120 – 139          80 – 89 

Hipertensão arterial   

• Estágio I           140 – 159          90 – 99 

• Estágio II                                 ≥160                                     ≥100 

• Hipertensão Sistólica              ≥140                                      <90 

Isolada 

No septimo informe do  Joint National Committee of High Blood Pressure (VII-JNC), está a 

introdução de uma nova classificação da PA, com o término pré hipertensão (PA 120-139/80-89 

mmHg). Estes pacientes apresentam um maior risco cardiovascular e precisam de um maior 

seguimento, com a introdução das pertinentes modificações do estilo de vida (exercício aeróbico, 

dieta hipo sódica, evitar a obesidade ou perda de peso, dieta rica em frutas e pobre em gorduras 

saturadas.(10,25)  

A relação entre pressão arterial e risco de eventos relacionados com as enfermidades 

cardiovasculares é contínua, consistente e independente de outros fatores de risco. A OMS estima 

que  50 % das mortes por enfermidade cardíaca isquêmica e 75 % dos ictus (enfermidades 

cerebrovasculares) se devem à elevação da pressão arterial. 

O risco de sofrer hipertensão é maior se a pessoa: 

• Tem histórico familiares de hipertensão. 
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• Cor da pele negra, já que estes tem uma maior incidência de hipertensão arterial e geralmente 

aparece a menor idade e é mais grave que em outros individuos. 

• Seu sexo é masculino, o risco nas mulheres aumenta depois dos 55 anos. 

• Se é maior de 60 anos, os vasos sanguíneos se debilitam com os anos e perdem sua elasticidade. 

• Maneja níveis altos de estresse. De acordo com alguns estudos, o estrésse, a raiva, a hostilidade 

e outras características da personalidade contribuem à hipertensão, mas os resultados não são 

sempre uniformes. Os fatores emocionais muito provavelmente contribuem ao risco de certas 

pessoas que apresentam outros fatores de risco da hipertensão: 

• Padecer de sobrepeso ou obesidade. 

• Consumo de tabaco, o cigarro danifica os vasos sanguíneos. 

• Uso de  anticonceptivos orais; as mulheres que fumam e os utilizam aumentam 

consideravelmente seu risco. 

• Levar uma alimentação alta em gorduras saturadas. 

• Consumir alimentos altos em sal. 

• Consumir álcool excessivamente. 

• Ser fisicamente inativo. 

• Sofrer de diabetes.4 

 

RISCO CARDIOVASCULAR 

Os 50% da mortalidade global nos idosos depende de complicações cardiovasculares de seu risco 

é39: 
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• Insuficiência cardíaca (R>6,9). 

• Cardiopatia isquêmica (R>3,8). 

• Hipertrofia ventricular esquerda (R>4,2). 

• Acidentes cerebrovasculares em particular hemorrágicos (R>2,5). 

• Doença vascular periférica (R>2,9).  

• Insuficiência renal (R>3,9). 

Diferentes estudos vem demonstrando a redução da mortalidade global e cardiovascular ao 

reduzir as cifras de pressão arterial por meio de tratamento antihipertensivo. Convém ressaltar 

que a pressão sistólica é um marcador lineal de grande potência para a mortalidade global e 

cardiovascular, enquanto a pressão diastólica é somente para a mortalidade cardiovascular. 27 

 

PECULIARIDADES DIAGNÓSTICAS 

No idoso terá que seguir as mesmas pautas que no resto dos hipertensos.  No entanto, convém ter 

considerar uma série de peculiaridades40: 

1. Hipertensão postural.  Pode afetar a 25%, pelo que a determinação da PA deve fazer-

se tanto em decúbito como em ortostatismo. 

2. Aterosclerose.  Nestas idades é muito mais frequente e aumenta portanto o risco 

cardiovascular por esta via. 

3. Seudohipertensão.  Como consequência da rigidez da parede arterial podemos 

classificar falsamente como hipertensos aqueles indivíduos em que não desaparece o 

pulso ao inflar o manguito.  Ante esta suspeita convém recorrer a manobra de Osler. 

4. Há que ter em conta a possibilidade de poço auscultatório pelo que nesta população 

deve elevar-se a pressão do manguito 30-40 mmHg por acima da desaparição do 

pulso para não classificar incorretamente a um importante grupo de pacientes. 

5. A HAS de bata branca tem uma menor prevalência com este grupo populacional. 

6. As HAS secundárias são mais prevalentes nesta idade em particular as de origem 

vascular e  hiperparatiroidismo. 

 

 



 16 

TRATAMENTO 

Na hora de começar o tratamento convém ter em conta uma série de caraterísticas próprias deste 

grupo populacional, como são41: 

 

1. Frequência de hipertensão ortostática. 

2. Redução do metabolismo hepático e renal. 

3. Maior incidência e gravidade dos efeitos secundários. 

4. Pacientes polimedicados. 

 

O algoritmo terapêutico será o seguinte: 

Medidas não farmacológicas42: 

Se recomendarão as mesmas normas que nos outros hipertensos. Convém ter em conta que o 

cumprimento destas pode ser menor que em outras idades.  

 

Tratamento Farmacológico43 : 

Quando se deve começar a terapia com fármacos, é a decisão mais importante quando procede 

nos idosos, onde se deve valorizar ainda mais o custo/beneficio.  

Ao selecionar o tipo de remédio antihipertensivo mais adequado em geriatria, são úteis as 

seguintes considerações44: 

• Diuréticos.  Tem demostrado reduzir a morbimortalidade cardiovascular. Tem uma alta 

eficácia; no entanto seus efeitos indesejáveis podem ser mais importantes nos idosos e 

convém realizar controles analíticos periódicos. 

• Beta bloqueantes. Por seus efeitos secundários, geralmente, não são remédios de primeira 

escolha. 

• Calcioantagonistas.  Dada sua boa tolerância e seu perfil farmacológico, tem uma 

indicação chave nestes pacientes e provavelmente sejam os preferentes. 

• IECA.  Também muito promissores, estão especialmente indicados quando existe 

disfunção sistólica e quando se associa Diabetes Melitos. 
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• Alfa-1-agonistas.  Produzem com frequência hipertensão ortostática muito inacomodável 

nestas idades pelo que seu uso fica muito restrito.  Estão especialmente indicados quando 

se associa Hipertrofia prostática. 

 

Os estudos mais recentes indicam claramente que o tratamento apropriado da HAS no idoso é 

particularmente favorável em termos de redução das consequências patológicas desta condição. A 

seguir os mais importantes:  O estudo SHEP (Systolic Hypertension In The Elderly Program) 

[SHEP Cooperative Research Group, 1991] incluiu a 4736 pacientes cuja idade média no 

momento em que o estudo começou era de 72 anos, com uma pressão sanguínea média de 177/70 

mmHg.  Os achados mais importantes, depois de um seguimento médio de pouco mais de quatro 

anos, foram que depois de um tratamento ativo se produzia uma redução de AVC fatais e não 

fatais da ordem de 37%, dos IMA fatais e não fatais de 27%, da doença coronária de 25% e de 

eventos cardiovasculares de todo tipo de 32%.  A mortalidade total se reduziu em 13% mas esta 

cifra não foi considerada  significativa.45 

O estudo STOP-Hypertension (Swedish Trial In Old Patients With Hypertension)[Dahlof, 1991] 

incluiu pacientes ainda mais velhos, já que a idade média quando começou foi de 76 anos.  Se 

incluíram 1627 pacientes de ambos sexos.  O estudo terminou prematuramente pelo conselho de 

comitê de segurança, apesar do qual se tratou aos participantes durante um tempo médio de 2.1 

anos. Não se perdeu nenhum paciente no segmento. A morbimortalidade secundária ao AVC 

diminuiu em 47%, enquanto que a mortalidade devida a todo tipo de eventos cardiovasculares e 

ao total reduziram respectivamente em 40 e 43%. Todas estas porcentagens resultaram altamente 

significativos comparados com os obtidos no grupo placebo. 46 

O estudo MRC (Medical Reseach Council) [MRC Working Party, 1992] se levou a cabo no 

Reino Unido e incluiu 4400 homens e mulheres entre 65 e 74 anos. Os resultados mais 

importantes do mesmo foram a comprovação de uma redução de 25% no AVC e de 17% nos 

eventos cardiovasculares de todo tipo. 47  Sobre a base desta informação não se pode ter dúvida 

acerca do benefício acarretado pela diminuição da HAS no idoso, incluindo a sistólica isolada. 
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6. METODOLOGIA  

 

Se realizará um estudo de intervenção educativa com o objetivo de incrementar o conhecimento 

sobre hipertensão arterial em idades geriátricas pertencentes a área de saúde da equipe 139 do 

PSF Carlos Ribeiro em Jacarecanga, cidade de Fortaleza.  

Universo, amostra e desenho amostral. 

O universo de estudo será constituído por (n=574) pacientes hipertensos em idades geriátricas (≥ 

60 anos) estratificados na equipe. 

 A amostra será selecionada pelo método aleatório simples, com uma margem de erro de 5% e 

um nível de confiança de 95%, sendo constituída por 231 pacientes; e esta se desenvolverá 

segundo os seguintes critérios: 

 

Critérios de inclusão: 

! Pacientes com o diagnóstico de Hipertensão Arterial maiores de 60 anos. 

! Pacientes que deem sua disposição para participar da pesquisa com prévio consentimento 

informado (Apêndice 1). 

! Aqueles pacientes que permanecerão na área atendida pela equipe durante toda a 

pesquisa. 

 

Critérios de exclusão: 

! Pacientes com alguma doença aguda que durante a pesquisa não possam presenciar aos 

encontros. 

! Pacientes com doenças crônicas ou sequelas motoras, neurológicas que lhes impeçam de 

participar da pesquisa. 

 

Critérios de saída: 

! Pacientes que desejem abandonar a pesquisa no transcurso da mesma. 
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! Pacientes que faltem mais de dois encontros. 

! Falecimento ou mudança de domicilio de algum dos pacientes. 

 

Coleta da informação: 

A fonte de informação primária da pesquisa será o diagnóstico de saúde e os prontuários da 

equipe, onde se identificarão o total de pacientes hipertensos estratificados nesta população. Uma 

vez selecionada a amostra se aplicará um questionário (apêndice 2), o qual foi criado pelo autor 

da pesquisa, baseada nos objetivos do trabalho e critérios de estudiosos, que inclui o Registro 

primário do estudo. Se aplicará o questionário em dois tempos, ao início da pesquisa para 

conhecer as necessidades de aprendizagem e a mesma em um segundo tempo, uma vez concluída 

a intervenção, a fim de comprovar o conhecimento adquirido pela população. 

 

Operacionalização das variáveis.  

Variável Tipo Escala Descrição Indicador 

Grupos de idades Quantitativa 

contínua 

politómica 

1.  60- 64 anos. 

2.  65- 69 anos. 

3.  70 e mais. 

De acordo anos 

cumpridos. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Sexo Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Masculino. 

2. Feminino. 
De acordo sexo 

biológico. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Escolaridade Qualitativa 

nominal 

politómica 

1. Analfabeto. 

2. Primaria.  

3. Secundaria. 

4. Pre-universitario. 

5. Universitario. 

De acordo ao 

grau de 

escolaridade 

concluído. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento do 

conceito 

Qualitativa 

nominal 

1. Correto. 

2. Incorreto. 
De acordo 

conhecimento 

Porcentagem em 

distribuições de 
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dicotómica coletado no 

questionário. 

frequências. 

Conhecimento das 

causas 

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 
De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento 

dos elementos 

clínicos para 

identificar uma 

hipertensão  

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 
De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento 

dos fatores de 

risco.  

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 

 

De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento do 

tratamento não 

farmacológico. 

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 
De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento do 

tratamento 

farmacológico. 

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 

 

De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Conhecimento das 

complicações. 

Qualitativa 

nominal 

dicotómica 

1. Correto. 

2. Incorreto. 

 

De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 
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Fonte de obtenção 

da informação 

sobre a doença. 

Qualitativa 

nominal 

politómica 

1. Médios de difusão. 

2. Médico y enfermeira  

da família. 

3. Nunca 

4. Outros 

De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

Incremento do 

conhecimento em 

os pacientes. 

Qualitativa 

nominal 

politómica 

1. Não incremento 

2. Incremento inadequado 

3. Incremento adequado 

4. Incremento excelente 

De acordo 

conhecimento 

coletado no 

questionário. 

Porcentagem em 

distribuições de 

frequências. 

 

 

Conceitualização das variáveis: 

• Conhecimento do conceito: Será considerada correta para aqueles que respondam o 

questionário no subitem 4.3 da pergunta 4, e incorreto os que respondam qualquer das 

cláusulas restantes. 

• Conhecimento das causas: Será considerada correta para aqueles que respondam o 

questionário no subitem 5.1 e 5.4 da pergunta 5, e incorreto os que respondam qualquer 

das cláusulas restantes.  

• Conhecimento dos elementos clínicos para identificar uma hipertensão: Será considerada 

correta para aqueles que respondam o questionário nos subitens 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 da 

pergunta 6, e incorreto os que respondam qualquer das cláusulas restantes. 

• Conhecimento dos fatores de risco: Será considerada correta para aqueles que respondam 

o questionário nos subitens 7.1, 7.3, 7.5 e 7.6 da pergunta 7, e incorreto os que respondam 

qualquer das cláusulas restantes. 

• Conhecimento do tratamento não farmacológico: Será considerada correta para aqueles 

que respondam o questionário nos subitens 8.2, 8.5 e 8.6 da pergunta 8, e incorreto os que 

respondam qualquer das cláusulas restantes. 
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• Conhecimento do tratamento farmacológico: Será considerada correta para aqueles que 

respondam o questionário nos subitens 9.3, 9.6 e 9.7 da pergunta 9, e incorreto os que 

respondam qualquer das cláusulas restantes. 

• Conhecimento das complicações: Será considerada correta para aqueles que respondam o 

questionário nos subitens 10.2, 10.4, 10.6 e 10.7 da pergunta 10, e incorreto os que 

respondam qualquer das cláusulas restantes. 

 

Análise e processamento da informação: 

Uma vez concluída a compilação dos dados, será realizada a análise estatística dos 

mesmos, para o qual se utilizará o Pacote Estatístico Microstat, no que se realizarão 

estatísticas descritivas e interferenciais: 

! Base de dados. 

! Distribuições de frequências. 

! Teste de hipóteses de proporções. 

! Teste de hipóteses de médias. 

 

Interpretação e validação estatística. 

Se tomarão como resultados estatisticamente significativos aos testes aplicados a 

presença de uma confiabilidade de mais de 95%, ou seja, uma probabilidade inferior a 

0.05. 

 

Exposição dos resultados. 

Os resultados serão expostos em tabelas, textos, mediante porcentagens e 

probabilidades. 

 

Aspecto de ética e bioética. 

Antes da aplicação do questionário se confeccionou o termo consentimento informado 

livre e esclarecido (Anexo 1), que será lido e explicado pelo autor da pesquisa, ao qual 
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uma vez aceito pelos adultos maiores, passará a ser um dos critérios fortes de inclusão 

desta pesquisa. 

 

Para dar saída aos objetivos desta pesquisa: 

Para dar saída ao objetivo específico número um, ao qual incluirá as seguintes 
variáveis 1, 2 e 3: 

! Se confeccionarão tabelas de distribuição de frequência, com uma saída. 

! Os resultados serão expostos mediante frequências e porcentagens.  

Para dar saída ao objetivo específico número dois, ao qual se incluirá as 
seguintes variáveis 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: 

! Se confeccionarão  tabelas de distribuição de frequências, com duas saídas; 

uma ao início da pesquisa e outra ao final. 
! Em todas as tabelas se realizará como processamento estatístico, o teste de 

hipóteses de proporções ou de média para grupos independentes. 
! Os resultados serão expostos mediante frequências, porcentagens e 

probabilidades. 

  

Para dar saída ao objetivo específico número três desta pesquisa, e ao mesmo 
tempo, avaliar os êxitos e fracassos do mesmo, se criará uma escala de avaliação 
do conhecimento adquirido com a pesquisa. Tendo em conta o incremento 
percentual dos resultados iniciais e finais das variáveis 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; 
realizando a seguinte escala: 

 

! Não incremento do conhecimento: Não incremento percentual do conhecimento 

a respeito da pontuação obtida no questionário inicial. 

! Incremento inadequado: Até 19% do incremento do conhecimento a respeito da 

pontuação obtida no questionário inicial. 
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! Incremento adequando: De 20 a 50% de incremento do conhecimento a respeito 

da pontuação obtida no questionário inicial. 

! Incremento excelente: Mais de 50% de incremento do conhecimento a respeito 

da pontuação obtida no questionário inicial. 

 

Descrição do programa de intervenção educativa. 

Etapas da intervenção: 

1. Etapa Diagnóstica. (15 dias de duração). 
2. Etapa de Intervenção. (5 semanas de duração). 

3. Etapa Avaliativa. (Uma semana após de concluída a intervenção). 

 

Etapa Diagnóstica: 

Se explicará aos pacientes selecionados as características do estudo, com o objetivo 

de motivá-los com o tema, e se aplicará um questionário  com o total de oito perguntas, 

todas feitas de maneira fechada e compreensível, avaliada nos mesmos critérios sobre 

os conhecimentos de HAS. 

A aplicação da mesma pelo autor da pesquisa se realizará em um lugar tranquilo, com 

privacidade requerida para poder obter a informação.  

 

Etapa de Intervenção: 

Durante esta etapa, depois de aplicado o questionário inicial, se realizarão cinco 

encontros de uma hora de duração, sempre no horário mais conveniente para os 

pacientes. 

A intervenção se realizará por encontros abordando diferentes temas mediante as 

técnicas intervencionistas selecionadas. 

 

 



 25 

Primeiro encontro: 

Tema: Conceito, fatores de risco e causas da HAS. 

Objetivo: Identificar os principais fatores de risco e causas. 

Ferramentas a utilizar: Vídeo aula/ Powerpoint. 

Desenvolvimento: Se mostrará um material audiovisual sobre o tema e após do 

mesmo será debatido amplamente. 

 

Segundo encontro: 

Tema: Elementos clínicos para diagnosticar uma HAS e tratamento não farmacológico. 

Objetivos: Conhecer os principais sintomas e signos para fazer o diagnóstico de 

descompensação; e medidas para realizar um tratamento não farmacológico adequado. 

Ferramentas a utilizar: Vídeo aula/ Powerpoint. 

Desenvolvimento: Se realizará uma breve revisão do tema anterior. Se realizará uma 

demonstração de como aferir corretamente a pressão arterial  e como fazer 

corretamente um tratamento não farmacológico.  

 

Terceiro encontro: 

Tema: Tratamento farmacológico 

Objetivo: Conhecer os principais tratamentos farmacológicos; conhecer suas 

vantagens e desvantagens; assim como suas doses adequadas. 

Ferramentas a utilizar: Vídeo aula/ Powerpoint. 

Desenvolvimento: Se realizará uma breve revisão do tema anterior. Se dará uma 

palestra de 45 minutos de duração e depois se mostrará o material audiovisual sobre o 

tema, os participantes serão também incentivados a falar sobre o mesmo, baseados em 

experiências próprias ou alheias, e assim contribuirão com suas vivências e 

enriquecerão o debate. 
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Quarto encontro: 

Tema: Complicações. 

Objetivo: Conhecer as complicações e suas consequências na qualidade de vida; 

assim como sua mortalidade. 

Ferramentas a utilizar: Vídeo aula/ Powerpoint. 

Desenvolvimento: Se realizará uma breve revisão do tema anterior. Se dará uma 

palestra de 45 minutos de duração e depois se mostrará o material audiovisual sobre o 

tema, os participantes serão também incentivados a falar sobre o mesmo baseados em 

experiências próprias ou alheias, e assim contribuirão com suas vivências e 

enriquecerão o debate. 

Quinto encontro: 

Tema: Consolidar os temas dados anteriormente. 

Objetivo: Realizar um encontro de conhecimentos sobre os temas abordados e 

esclarecer as dúvidas existentes. 

Ferramentas a utilizar: Vídeo aula/ Powerpoint. 

Desenvolvimento: Se realizará um breve revisão do tema anterior. Se realizará um 

encontro de conhecimentos e para isto será dividida a amostra em dois grupos 

realizando-se perguntas  sobre os temas abordados anteriormente, além de esclarecer 

dúvidas que existam. 

 

Etapa Avaliativa: 

Durante esta etapa se aplicará novamente o questionário inicial, dois semanas depois 

do ultimo encontro. 
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Escala de avaliação:  

A cada pergunta será estabelecida  uma pontuação na escala de 100 pontos, 

distribuindo os pontos de cada pergunta entre os itens corretos e zero às respostas 

incorretas, sendo como se segue: 

 

Perg. Variável Pontuação Itens corretos 

4 Conhecimento do conceito 10 pontos 10 pontos  (1 item) 

5 Conhecimento das causas 14 pontos 7 pontos (2 itens) 

6 Conhecimento dos elementos clínicos 

para identificar uma hipertensão  

20 pontos 5 pontos (4 itens) 

7 Conhecimento dos fatores de risco  20 pontos 5 pontos (4 itens) 

8 Conhecimento do tratamento não 

farmacológico 

9 pontos 3 pontos (3 itens) 

9 Conhecimento do tratamento 

farmacológico 

15 pontos 5 pontos (3 itens) 

10 Conhecimento das complicações  12 pontos 4 pontos (3 itens) 

 TOTAL 100 pontos 
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7.  CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Data Responsável 

Apresentação Bloco 1 04/08 a 11/08 de 2014 Autor e Orientador 

Apresentação Bloco 2 29/09 a 06/10 de 2014 Autor e Orientador 

Inscrição para defesa 27/10 a 03/11 de 2014 Orientador 

Defesa 06/02 de 2015 Autor 
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8.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Recursos humanos: 

Autor: Dr. Julian Camilo Baquero Perez 

Enfermeira: Andrea 

Orientador: Dra. Maria Elidiana 

 

Recursos Materiais: 

1. Auditório com quadro branco e pincel. 

2. Retroprojetor. 

3. Caixa de som. 

4. Microfone. 

5. Tanto para a projeção dos vídeos como para o processamento estatístico; um 

computador Dual Core. 

6. Duas resmas (500 folhas) A4 brancas. 

7. Impressora. 

8. Bebidas e alimentos para o intervalo (Coffee break). 
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9.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Incrementar o conhecimento ao final da pesquisa sobre a Hipertensão Arterial; suas 

causas, fatores de risco, sintomas, signos e tratamento na população idosa da área 

pertencente à equipe 139 da UBS Carlos Ribeiro. Evitar complicações e criar 

consciência sobre a doença. 
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APÊNDICE 1 

 

Consentimento informado 

Compromisso do paciente a participar na intervenção. 

 

 

Eu_________________________________________________________________ 

concordo em participar na seguinte pesquisa, uma vez que sejam explicados os 

objetivos da mesma, que os dados obtidos serão utilizados com a devida ética, visto 

isso a minha aprovação é totalmente voluntária e sem obrigação pois estou em 

liberdade de não aceitar e retirar-me do estudo quando considerar apropriado, com 

garantias de receber um atendimento médico adequado. E para o registro e meu livre 

arbítrio assino o presente documento aos ______ dias do mês de _____________ do 

ano de _________.  

 

 

 

Assinatura do paciente __________________________________ 

 

 

 

Assinatura do médico responsável _________________________ 
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO 

 

Título: Intervenção educativa sobre  hipertensão arterial na população  idosa em atendimento da 

equipe 139 da UBS Carlos Ribeiro. 

 

1. Idade: 

1.1. 60-64 anos_____          1.2. 65-69 anos _____              1.3. 70 e mais _____ 

 

2. Sexo:   2.1.  M_______     2.2.  F______ 
 

3. Escolaridade: 

3.1. ________ Analfabeto(a): Pessoa que não sabe ler e escrever. 

3.2. ________ Primária  

3.3. ________ Secundária 

3.4. ________ Pré-universitário 

3.5. ________ Universitário 

 

4.  A respeito da Hipertensão Arterial, marque com um X o que você entende por 
conceito do que é a hipertensão.                        

4.1. ____Doença que se adquire pela ingestão de alimentos contaminados. 

4.2.____ Doença que afeta a  pessoas jovens que fumam e ingerem álcool.  

4.3.____ Doença que se produz por cifras altas de pressão arterial.  

4.4.____ Doença que se contrai por contato sexual. 

4.5.____ Doença psiquiátrica que se acompanha de alterações  no comportamento e 

conduta.  
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5. Você crê que a causa da hipertensão arterial é: marque com um x a resposta que 
você considere correta. 

5.1. ____Ingestão excessiva de sal                  5.3.____ Doenças alérgicas.                   

5.2.____ Doenças respiratórias                        5.4.____ Ingestão de álcool.            

 

6. Dos seguintes sintomas marque com um X os que considere pertencentes da  
hipertensão arterial. 
6.1.  Mal estar geral  _____                        6.4. Dor de Cabeça   _____ 
6.2. Zumbido de ouvidos _____                  6.5. Dor no peito _____ 
6.3.  Visão embassada _____                     6.6.  Vômitos e febre _____ 

 

7.  Escolha marcando com um X, os que considere que seja um fator de risco da 
hipertensão arterial. 

7.1.____Hábito de fumar.                         7.4. ____Não dormir.          

7.2.____ Pele branca.                               7.5. ____Estresse.            

7.3.____Obesidade.                                  7.6. ____Falta de exercício. 

 

8. Marque com um X as declarações que você considere que sirvam  no tratamento não 
medicamentoso,  para diminuir e melhorar as cifras de pressão arterial.  

8.1. ____ Ingestão abundante de carne de porco e alimentos fritos. 

8.2.____ Dieta baixa em sal e aumentar o consumo de frutas e vegetais. 

8.3.____ Banho de água morna  pelas manhas. 

8.4. ____ Ingerir café. 

8.5.____ Controlar o peso corporal e realizar exercícios  físicos. 

8.6.____ Deixar de fumar.  
 

9. Dos seguintes medicamentos marque com um X o medicamento que considere que 
se utiliza para o tratamento da hipertensão arterial  

9.1.___ Amoxicilina.                         9.5.___ Ibuprofeno. 

9.2.___ Paracetamol.                      9.6.___ Hidroclorotiazida.  

9.3.___ Captopril.                            9.7.___ Atenolol. 
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9.4.___ Diazepám.                          9.8.___ Clorodiazepóxido  

 

10. Marque com um X as complicações que se podem apresentar no paciente 
hipertenso. 

10.1.____Cólica renal.                                     10.5.____ Infecção Urinária. 

10.2.____Hemorragia cerebral.                        10.6.____ Infarto cardíaco. 

10.3.____Enxaqueca.                                       10.7._____ Insuficiência renal 

10.4.____Retinopatía hipertensiva (Problemas na retina) 

 

11. Selecione de quem recebeu informação para conhecer sobre a Hipertensão     

     Arterial. 

11.1.____Meios de difusão (Televisão, rádio, jornais ou revistas). 

11.2____ Médico e enfermeira da família. 

11.3____ Nunca lhe foi recebido. 

11.4.____ Outros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


