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Resumo
Introdução: As doenças do aparelho circulatório ocupam lugar significativo nas princi-

pais queixas que levam a população à procurar atendimento na Unidade Básica de Saúde
(UBS), com prevalência destaque de 12,5% para casos de Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS). Na maioria das vezes a HAS está associada a outras condições como dislipidemia,
obesidade, sedentarismo e diabetes mellitus. Algumas dessas condições são decorrentes de
questões culturais e sociais associadas a diferentes fatores de risco, tais como a não adesão
ao tratamento, manutenção de estilos de vida não saudáveis e utilização inadequada da
medicação. Objetivo: Propor atividades para a conscientização, prevenção e promoção
da saúde dos pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), atendidos na
Unidade Básica de Saúde Varlinda Nickel de Souza, em Porto Belo-SC. Metodologia:
A população alvo será composta por todos os usuários com 18 anos ou mais, ambos os
sexos, cadastrados na área de abrangência da UBS. Serão realizadas ações de educação
para a saúde visando demonstrar aos pacientes a importância e eficácia do tratamento
farmacológico, ampliar seus conhecimentos para adesão aos estilos de vida saudáveis e
diminuir complicações fatais da HAS, tais como as doenças cérebro-vasculares e o infarto
agudo do miocárdio. Também serão adotadas ações pontuais como desenhos e diferencia-
ção por cores nas caixas dos medicamentos que simbolizem os horários de administração
dos mesmos pelos pacientes. Resultados esperados: Espera-se que ocorram mudanças
positivas no comportamento dos pacientes participantes do projeto, com melhores resulta-
dos no cumprimento dos tratamentos medicamentosos e maior adesão à comportamentos
saudáveis que melhorem sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Adesão ao tratamento medicamentoso, Estilo de Vida, Hipertensão,
Promoção da Saúde
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1 Introdução

O bairro Pereque Jardim Dourado faz parte do município de Porto Belo, em Santa Ca-
tarina. No bairro se localiza a Unidade Básica de Saúde (UBS) Varlinda Nickel de Souza,
e também organizações e movimentos sociais, entidades representativas da comunidade
e lideranças comunitárias. O bairro conta com serviços públicos de educação, saúde e
assistência social. A maior vulnerabilidade ambiental da comunidade são as inundações
presentes no Rio Pereque, e nas casas em períodos muito chuvosos. Também existem fa-
mílias carentes que se alojam nos terrenos, incluindo as pessoas sem terra e em condições
de vida precárias. Não há sistema de esgoto adequado e água tratada no bairro. No que
se refere ao risco social, há muita ociosidade por parte de jovens, contribuído para a vio-
lência, tráfico de drogas e criminalidade. Quando se analisa o perfil social da comunidade
pode-se observar que a grande maioria das famílias tem baixa renda, e aproximadamente
28% dos beneficiários do Programa Bolsa Família da cidade de Porto Belo são moradores
do bairro. A maior parte da população é alfabetizada (68%) e cerca de 2% do esgoto é
a céu aberto. O município possui coleta de lixo, e aproximadamente 53% das moradias
são de alvenaria e 46% de madeira. A maioria das famílias não possui boas condições de
moradia e higiene, mas 95% da população possui abastecimento de água da rede pública.
A população total acompanhada atualmente pela Estratégia Saúde da Família é de 6.100
pessoas. Presta-se serviço de qualidade e com muito profissionalismo pelos integrantes da
UBS juntamente com profissionais do NASF e CAPS, que incluem os profissionais psicó-
logo, fisioterapeuta e nutricionista, pelo menos uma vez na semana e com atendimento na
UBS e também nas casas de pacientes acamados, juntamente com a Assistência Social.
As principais queixas que fazem os pacientes procurar o serviço de saúde são: 1) doenças
do aparelho circulatório (com um grande aumento para HAS que se observa diariamente);
2) Distúrbios afetivos, 3) Doenças respiratórias, 4) Asma e DPOC, 5) Doenças do apare-
lho digestivo, dentre outras. As principais causas de internações dos idosos residentes no
bairro são: HAS, Infarto Aguso do Miocárdio (IAM), Diabetes Mellitus (DM), doenças
do aparelho respiratório, neoplasias, doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho
urinário. Além das doenças e agravos descritos, há outros que se destacam do ponto de
vista epidemiológico, tais como as doenças respiratórias agudas em decorrência do clima
e as doenças sexualmente transmissíveis. As principais causas de mortes dos residentes
no bairro são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho res-
piratório, causas não definidas e causas externas. Uma das principais queixas que levam
a população procurar atendimento na UBS são as doenças do aparelho circulatório, em
pacientes maiores de idade. A HAS é uma das condições mais comuns que afeta a saúde
dos indivíduos adultos devido ao estilo de vida e fator genético em todas as partes do
mundo, é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator
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de risco para as complicações mais comuns como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e
o IAM. Além disso, a doença também pode produzir efeitos vasculares periféricos e de
retina em emergências hipertensivas. A escolha do tema do presente projeto foi realizada
considerando-se o alto índice de mortalidade pelos agravos da HAS não tratada correta-
mente, necessitando campanhas e intervenções no sociedade para prevenção da doença.
Assim, questiona-se qual a melhor maneira de intervir para que desperte nas pessoas o
interesse sobre os riscos da doença à sua saúde e a dedicação para seguir o tratamento e
as mudanças no estilo de vida. E porquê os pacientes têm tantas dificuldades para ade-
rir ao tratamento e as mudanças a serem seguidas para não agravar sua saúde, sabendo
que podem desenvolver complicações e outras doenças graves. Acredita ser necessário es-
timular o controle adequado dessas doenças, com a conscientização e sensibilização da
população para a prevenção de complicações decorrentes dos fatores de risco, de forma
a propiciar maior qualidade de vida. Tem-se que se ter presente que cada caso deve ser
analisado com cuidado, pois, apesar de muitas vezes as pessoas apresentarem os mesmos
problemas de saúde, elas são seres únicos, com uma história de vida particular e que se
relacionam com o seu problema de maneira singular. Com isso, a equipe deve fazer proje-
tos de caráter individual,e também de caráter coletivo para incentivar atividades grupais
como as caminhadas, grupos de apoio para tabagistas, nutricionistas acompanhando as
dietas, e juntamente com toda a equipe incentivando e controlando os níveis da pressão
arterial. É necessário também que o paciente seja encaminhado ao cardiologista em casos
de maiores dificuldades no tratamento. Deve-se discutir com as ACS dividindo o território
em um mapa e cobrindo todo o local para melhor discussão e incentivo ao controle do
sedentarismo e da alimentação adequada. O estudo desse tema é muito importante tanto
para os profissionais de saúde visando maiores índices de pessoas saudáveis considerando
ser esse um dos principais problemas de saúde observado e negligenciado pelos pacientes.
Sabe-se que a maioria das pessoas tem dificuldade para aderir às mudanças de hábitos
de saúde, e seguem alimentação rica em carboidratos, gorduras e conservantes, fazem uso
de tabaco e álcool, e realizam pouca ou nenhuma atividade física. Esses comportamentos
juntamente com o controle adequado da pressão arterial e a redução do estresse e da an-
siedade, contam para a prevenção dessa doença tão grave e predominante nos dias atuais.
O projeto está de acordo aos interesses da equipe da UBS, sendo que já foi implatando
um grupo de antitabagismo acessível e muito bem visto pela comunidade. Este poderá
ser implantado junto à campanha, promovendo a mudança no hábito de muitos usuários
de tabaco juntamente com a oferta de adesivos e bupropiona, e palestras sobre o tema.
Também já foi implantado grupos de caminhadas, que ocorrem uma vez na semana com
incentivo das ACS, comunidade, equipe de saúde e secretaria de saúde do município de
Porto Belo. Na atualidade estão sendo desenvolvidas reuniões semanais com a equipe
e profissionais da NASF, discutindo-se novas estratégias para o bem estar da sociedade
considerando a HAS e visando maior atenção e adesão ao tratamento pelos hipertensos.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
• Propor atividades para a conscientização, prevenção e promoção da saúde dos pa-

cientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), atendidos na Unidade
Básica de Saúde Varlinda Nickel de Souza, em Porto Belo-SC.

2.2 Objetivos específicos
• Identificar as responsabilidades de cada profissional da saúde (ACS, enfermeiros,

técnicos, médico, nutricionista, profissional de educação física) e também do gestor
do município, para melhorar qualidade de vida de pacientes com HAS;

• Fazer um levantamento sobre o conhecimento dos pacientes portadores de HAS sobre
sua doença e principais agravos.

• Realizar reuniões com a equipe para planejar e realizar atividades que proporcionem
melhor qualidade de vida e maior adesão ao tratamento dos pacientes portadores
de HAS.
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3 Revisão da Literatura

Definição e histórico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida como uma entidade clínica na qual o

individuo apresenta níveis médicos de pressão arterial com um aumento do risco de eventos
cardiovasculares, em curto ou longo prazo, justificando um tratamento terapêutico.

No ano de 2896 após o desenvolvimento da técnica de esfigmomanometria por Riva-
Rocca e da descrição dos sons de Korotkoff, em 1913, observou-se queque níveis muito
elevados da pressão arterial sistêmica estava associado ao risco de doenças cardiovascula-
res, como insuficiência cardíaca congestiva, encefalopatia, insuficiência renal progressiva,
acidente vascular encefálico e morte precoce. No ano de 1914 Volhard e Fahr Classificaram
a HAS como Maligna e Benigna, a primeira com curso mais progressivo e a segunda com
evolução em 10 a 20 anos sendo necessário alguma terapêutica. No ano de 1940 primeiro
se utilizou a restrição de sal para o tratamento, posteriormente cirurgia de simpatectomia
e finalmente com as primeira drogas anti-hipertensivas.

Foi necessária uma série de estudos controlados, prospectivos, randomizados com um
grupo tomando placebo e outro anti-hipertensivos. Os primeiros utilizaram diuréticos
tiazidicos e betabloqueadores e os últimos eram antagonistas do cálcio, inibidores da
ECA e antagonistas da angiotensina II, mostrando significativa prevenção dos eventos
cardiovasculares e redução da mortalidade(GOLDMAN, 2016).

Prevalência da HAS
Na atualidade a HAS é considerada uma doença cardiovascular crônica, a mais co-

mum, responsável por maior parte dos eventos cerebrovasculares, cardíacos e renais da
população mundial, muitos deles preveníveis pelo precoce e adequado tratamento. No
Brasil é estimado prevalência de 32,5 % da população adulta com HAS, aumentando esse
numero com a idade com mais de 60 % na população idosa, antes da menopausa as mu-
lheres apresentam prevalência menor que os homens com HAS, podendo inverter-se após
a menopausa pelo efeito protetor do estrogênio.

Pelo alto índice de obesidade e sedentarismo, atualmente existe um aumento impor-
tantíssimo da prevalência dessa doença crônica nas crianças e adolescentes; a raça tam-
bém é um fator determinante sendo mais comum e mais grave em negros. Grande parte
da população hipertensa não é diagnosticada pela natureza assintomática desta doença,
até apresentar seu primeiro evento cardiovascular, geralmente um AVE isquêmico, trans-
formando a HAS em um grande problema de saúde pública, talvez o maior na atuali-
dade(MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, 2016).

Diagnóstico da HAS
Pacientes com valores médios de PA, aferidas em duas ou mais consultas maiores ou

iguais a 140 x 90 mmHg sao considerados hipertensos, devendo iniciar com tratamento
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anti-hipertensivo, sendo fundamental observar os seeguintes critérios de diagnósticos da
Hipertensão Arterial Sistemica: 1) Aferição no consultório: média entre duas medidas
da pressão arterial, em pelo menos duas consultas, com níveis maiores ou iguais a 140
x 90 mmHg; 2) Monitorização Residencial: média de varias aferições da PA maiores ou
iguais a 135 x 85 mmHg, feitas corretamente por um aparelho devidamente calibrado;
3) Monitorização Ambulatorial: média das aferições automáticas. Durante o período de
vigília, com valores maiores ou iguais a 135 x 85 mmHg; PA de 24 horas com valores
maiores ou iguais a 130 x 80 mmHg e PA no sono com valores maiores ou iguais a 120 x
70 mmHg. Apesar de nao ser obrigatório, se recomenda que, sempre que possível sejam
feitas aferições fora do consultório, nao apenas para confirmar o diagnóstico mas também
para identificar a presença de HAS do jaleco branco, ou mascarada.

A Hipertensão do Jaleco Branco é quando a PA aferida por um profissional de saúde
apresenta valores maiores ou igual a 140 x 90 mmHg, aferida por amigos, em casa com
valores menores que esses, sendo 30% dos pacientes diagnosticados como hipertensos prin-
cipalmente no estágio I, e têm melhor prognóstico comparados aos pacientes hipertensos.
O efeito jaleco branco com a elevação da PA aferida por profissionais de saúde gera um
supertratamento e maior risco de efeitos colaterais como sincopes e queda da PA no
domicílio.

Hipertensão sistólica isolada é diagnosticada em cerca de 70% dos hipertensos acima
de 65 anos, os quais têm apenas elevação da PA sistólica maior de 140 mmHg e diastó-
lica menor que 90 mmHg, aumentando o risco de evento cardiovasculares e necessitando
tratamento. A Pré-Hipertensão é quando há o maior risco de HAS no futuro, segundo a
VII Diretriz Brasileira de Hipertensãoo Arterial, são considerados Pré-Hipertensos aque-
les que apresentam PA sistólica entre 121-139 mmHg e diastólica entre 81-89 mmHg,
apresentando maior risco cardiovascular que os normotensos com 30,7 % da população
brasileira. Os Pré-Hipertensos com níveis pressóricos maiores ou iguais a 130x95 mmHg
representam um grupo com risco particularmente mais alto, já que tem uma chance de
50 – 60% de se tornarem hipertensos nos próximos anos.

O termo Hipertensao episódica é utilizado para indivíduos com PA maior ou igual a
140x90 mmHg somente em algumas aferições no consultório. Há também critérios suges-
tivos no teste ergométrico, tais como a elevação maior de 10 mmHg da PA diastólica em
qualquer momento do teste e/ou elevação maior que 60 mmHg da PA sistólica com 6
METs.

A aferição da PA deve ser realizada com o indivíduo em repouso, com o menor estresse
possível e sem o efeito de nenhuma substãncia pressórica circulante, sendo aferida após
uma conversa relaxante com o médico, repetindo-se a aferição em outro momento da
consulta para determinar a média. A posição do paciente pode ser sentado com o dorso
recostado na cadeira e com o braço confortavelmente apoiado na mesa. O paciente não deve
fumar, tomar café ou consumir qualquer substância pressórica como descongestionantes
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nasais nos últimos 30 minutos. O ambiente com temperatura agradável e sem nenhum
fator de estresse como barulho.

Esfigmomanometria é o método de escolha para a aferição o tamanho do manguito
deve circundar pelo menos 80% da circunferência do braço, quando é menor como no
obeso, a PA será superestimada em até 20X40 mmHg. O cuff deve ser inflado ate 20
mmHg acima da PA sistólica, estimada pelo desaparecimento do pulso radial e então de-
sinsuflado na velocidade de 2 mmHg/s para auscultar os sons de Korotkoff, através do
uso de estetoscópio. A PA sistólica corresponde a fase I, e a diastólica fase V com desa-
parecimento do som. A fase II é o inicio do gap auscultatório, a fase III o reaparecimento
do som, e a fase IV é o abafamento do som. O esfigmomanometro mais fidedigno é o de
coluna de mercúrio, o aneróide ou eletrônico digital devem ser calibrados cada 3 meses.

Na primeira consulta a PA deve ser avaliada nos dois braços, considerando sempre
a maior, e se o paciente for idoso, diabético ou tomando uma droga anti-hipertensiva,
é fundamental medir também a PA após 3 minutos na posição ortostática. Nestes deve
haver hipotensão postural (redução maior que 20 mmHg na PA sistólica e/ou maior que 10
mmHg na PA diastólica). A PA no membro inferior deve ser determinada em hipertensos
com menos de 30 anos de idade para avaliar a possibilidade de coartação de aorta.

Pseudo-Hipertensão é quando os sons de Korotkoff são originados das vibrações da ar-
téria braquial, quando a pressão do manguito esta entre a PA sistólica e diastólica. Alguns
idosos têm artérias muito endurecidas pela calcificação e arteriosclerose que mantem-se
abrindo e fechando mesmo com pressões acima da PA sistólica. Assim, a aferição cons-
tatará um aumento falso da PA. Sendo cerca de 5% dos hipertensos idosos. Seu diagnós-
tico é difícil e a manobra de Osler pode ajudar, mas sem boa acurácia. Esta é positiva
para pseudo-hipertensão quando a artéria continua sendo palpada, sem pulso, quando
o manguito é insuflado em níveis superiores a PA sistólica aferida. A confirmação di-
agnóstica é feita pela determinação da PA pela cateterização da aretria redial (método
invasivo)(LONGO, 2015).

Em adultos normotensos recomenda-se que a PA seja medida a cada 2 anos. Se o paci-
ente for pré-hipertenso, deve ser feita anualmente. Em crianças deve ser feita regularmente
nas consultas de puericultura a partir da idade de 3 anos. Para estadiar o paciente, caso a
PA sistólica esteja em uma categoria diferente da PA diastólica, vale o que for maior (ex.
PA = 190x80 = estagio 3). A Hipertensão Sistólica isolada também deve ser classificada
em estágios I, II ou III(MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, 2016).

Avaliação Clínica e Laboratorial da HAS
Deve-se coletar história clínica completa, com o tempo de diagnósticos, tratamentos,

antecedentes, fatores de risco cardiovascular, lesão de órgão alvo, características do estilo
de vida socioeconômicos. Exame físico minucioso com busca em lesões do órgão alvo e
hipertensão secundaria. Todo paciente deve realizar fundo de olho e a pesquisa de índice
tornozelo brasil (ITB): PA sistólica no tornozelo/PA sistólica no braço, aferido nos dois
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Tabela 1 – Classificação da PA por medidas no consultório (maior 18 anos).

CLASSIFICAÇÃO PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Normal Menor/igual: 120 Menor /igual: 80
Pré-Hipertensão 121-139 81-89

Hipertensão Estagio I 140-159 90-99
Hipertensão Estagio II 160-179 100-109
Hipertensão Estagio III Maior/igual: 180 Maior/igual: 110

Hipertensão Sistolica Isolada Maior/igual: 140 Menor/igual: 90

Tabela 2 – Avaliação Inicial de Rotina para o Paciente Hipertenso

Analise de Urina ( EAS, urina tipo 1 ou sumario de urina)

Potássio Plasmático
Creatinina Plasmática e estimativa da taxa de filtração glomerular

Glicemia de Jejum
Lipidograma Completo

Acido Úrico Plasmático
Eletrocardiograma

lados do corpo. O normal é um valor maior que 0.90. Valores abaixo indicam existência
de doença arterial periférica(LOPES, 2016).

Hipertensão secundária
Cerca de 95 % dos casos de HAS são de causa desconhecida, isto é hipertensão primária.

Os 5% restantes compõem o grupo de HAS secundária com diversas etiologias possíveis.
A importância de conhecer bem a entidade que cursa com a HAS secundária e como
diagnosticá-la está no fato da maioria delas ser reversível com o tratamento específico,
podendo levar à cura. As causas principais incluem: 1) Doenca parenquimatosas renais
(2-3%); 2)Estenose de Arteria Renal (1-2 %); 3) Uso de ACO (0.5-1%); 4) Hiperaldostero-
nismo primário (0,3 %); 5) Outros - apneia do sono, hiper ou hipotireoidismo, síndrome de
Cushing, feocromocitoma, hiperparatireoidismo primário, coartação da aorta, policitemia
vera, uso de drogas como ciclosporina, coaina e anfetaminicos - 0,1%(BRUNTON, 2011).

Estratificação de Risco Cardiovascular
É necessário uma estimativa de risco cardiovastcular para uma terapêutica agressiva

de anti-hipertensivos. Com base na VII Diretriz Brasiliera de HAS (2016) afirma que a
estratificação do RCV no s hipertensos brasileiros pode ser baseada em duas estratégias
diferentes:

1- Estimativa do RCV diretamente direcionado a HAS (restrita aos hipertensos): toma
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Tabela 3 – Exames adicionais em função de características individuais do paciente.

Radiografia de Tórax Suspeita clinica de IC acometimento pulmonar e/ou aórtico

Ecocardiograma Critérios de hipertrofia VE no ECG, suspeita IC
Albumina Hipertenso diabéticos ou com síndrome metabólica

USG-Dopples de
Carótida

Pacientes com sopro Carotídeo, sinais de doença
cerebrovascular ou aterosclerótica

Teste ergométrico Suspeita Doença Coronária (DAC) estável, DM ou histórico
familiar de DAC paciente com PA controlada

Hemoglobina
Glicada

Glicemia de Jejum maior a 99 mg/dl; historia familiar de DM
2; diagnostico prévio de DM 2 e obesidade

USG-Dopples Renal Presença de sopro ou massa abdominal
VOP (velocidade da

onda de Pulso)
Hipertensos de médio e alto risco. Valores maiores a 12 m/s

são anormais.
RM do cérebro Pacientes com déficit cognitivo ou demência – avaliar infartos

cerebrais silenciosos e micro-hemorragias

por base os níveis pressóricos, presença de fator de risco cardiovascular ( FRCV) adicio-
nais, lesões de órgão- Alvo (LOA), Doença Cardiovascular (DVC) estabelecida e/ nefro-
patia.

2- Estimativa do RCV em dez anos, independentemente da presença de HAS (estraté-
gia para qualquer pessoa com idade entre 30-74 anos): avalia múltiplos FRCV, lembrando
com HAS é o principal(MALACHIAS; SOUZA; PLAVNIK, 2016).

Tratamento
A VII Diretriz Brasileira de HAS aponta que os indivíduos com HAS estágio 2 ou 3, e

estágio I (mas com risco cardiovascular ALTO), devem iniciar de imediato o tratamento
com anti-hipertensivo não medicamentoso e medicamentoso. Indivíduos com HAS estágio
1 e risco cardiovascular intermediário ou baixo devem tentar tratamento não medicamen-
toso isolado por um prazo de três a seis meses, respectivamente. Se após esse período a
PA não ficar dentro da meta, deve-se iniciar o tratamento medicamentoso(MALACHIAS;
SOUZA; PLAVNIK, 2016).

Pré-Hipertensos devem iniciar imediatamente o tratamento não medicamentoso, e o
tratamento medicamentoso de dar se de forma individualizada avaliando risco cardiovas-
cular. Na HAS isolada dos idosos acima dos 60 anos o tratamento medicamentoso esta
indicado a partir de uma PAS maior ou igual a 140 mmHg, desde que bem tolerado. Nos
maiores do 80 anos o tratamento medicamentoso passa a ser indicado somente em PAS
maior igual a 160 mmHg.

Anti-Hipertensivo de 1 linha é toda droga que além de baixar a PA, reduzir a morbi-
mortalidade cardiovarcular. Logo, além de poderem ser utilizadas em monoterapia, tais
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Tabela 4 – Metas Pressóricas – VII Diretriz Brasileira de HAS (2016)

HAS estagio I e II com RCV alto Menor 130 x 80
mmHg

HAS estagio II, e estagio I e II com RCV baixo ou
intermediário

Menor 140 x 90
mmHg

Tabela 5 – Metas Pressóricas – VIII Joint (2014)

Idade maior igual a 60 anos Menor 150 x 90 mmHg
Idade menor a 60 anos Menor 140 x 90 mmHg

Idade maior igual 18 + DRC Menor 140 x 90 mmHg
Idade maior igual 18 anos + DM Menor 140 x 90 mmHg

Tabela 6 – Tratamento Não Medicamentoso da HAS

Controle do peso e
da circunferência
Abdominal (CA)

Manter: -IMC menor a 25 até os 65 anos -IMC menor a 27 após
65 anos -CA menor a 94 cm homens e menor 80 cm mulheres

Dieta Adotar a dieta DASH
Consumo de Sal Max. De 2 g/dia de sódio, ou 5 g/dia de NaCI

Consumo de
Alcool-

Máx. de 1 dose/ dia em mulheres e pessoas com baixo peso, e 2
doses/dia em homens.

Exercícios físicos Recomendaçao POPULACIONAL (incluindo todos os
hipertensos): fazer pelo menos 30 min/dia de atividade aeróbica
por 5*7 dias da semana. Recomendações INDIVIDUALIZADA

(visando maiores benefícios): sempre que possível, associar
atividades aeróbicas com exercícios resistidos (esses de 2 – 3 x

/semana).
Outras Cessação do tabagismo, respiração lenta (reduzir FR para

menos de 6-10 por minuto, durante 15-20 min/dia, por pelo
menos 8 semanas ) e técnicas para controle do estresse
(psicoterapia, medicação, biofeedback e /ou técnicas de

relaxamento)
Equipe

Multiprofissional
Hipertensos tratados por equipes multiprofissionais têm maior

adesão e melhores resultados tanto no tratamento
medicamentoso quanto no não medicamentoso.
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Tabela 7 – Principais Associações de Anti- Hipertensivos

IECA
+ BCC

Esta é a associação de escolha, pois se mostrou superior a dupla IECA +
DIU no que tange a redução de desfechos CV e renais.

IECA
+ BRA

Associação CONTRAINDICADA, pois aumenta a morbimortalidade (mais
IRA e hipercalemia aguda

DIU +
BB

Como ambos alteram o metabolismo glicídico/lipídico, sua associação deve
ser cautelosa na vigência de DM/dislipidemia

DIU
como 3
droga

Se a associação de duas drogas não controlar a PA, e um DIU não fizer
parte do esquema, o próximo passo é associar DIU (ele potencializa o efeito

hipotensor das demais drogas, seja elas quais forem.
HAS
resis-
tente

Defina como PA acima da meta com o uso de três drogas na dose máxima
tolerada, sendo uma delas um DIU. A quarta droga para associação deve
ser a espironolactona. Se houver contraindicação ou intolerância, clonidina
ou BB podem substitui-la. Vasodilatadores diretos são reservados para a

especiais ou em associação a DIU + BB.

drogas sempre devem estar presentes nos esquemas de associação. De acordo com a litera-
tura médica, existem cinco classes de anti- hipertensivos de 1 linha: 1- Diuréticos (DIU); 2-
Bloqueadores de canais de Cálcio (BCC); 3- Inibidores de ECA (IECA); 4- Bloqueadores
do Receptor de Angiotensina II (BRA); 5- Betabloqueadores (BB).

No que tange à remoção de fatores de risco essa é uma tarefa de competência da
equipe de saúde na prevenção da HAS e suas complicações, onde a equipe de saúde deve:
1) Realizar campanhas educativas periódicas, abordando os fatores de risco para HA;
2)Programar, periodicamente, atividades de lazer individual e comunitário; 3)Reafirmar
a importância dessas medidas para as populações de indivíduos situados no grupo normal-
limítrofe na classificação de HA; 4)Estimular a criação dos grupos de hipertensos com o
objetivo de facilitar a adesão ao tratamento proposto.

Na Atenção Primária, cada membro da equipe de saúde deve desempenhar suas fun-
ções para garantir a prevenção e tratamento da HAS: Agente comunitário de saúde:
Deve esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares,
orientando-a sobre as medidas de prevenção; rastrear a hipertensão arterial em indiví-
duos com mais de 20 anos, pelo menos uma vez ao ano, mesmo naqueles sem queixa;
encaminhar à consulta de enfermagem os indivíduos rastreados como suspeitos de serem
portadores de hipertensão; verificar se os pacientes hipertensos estão tomando a medi-
cação corretamente, além de alertar para a dieta e atividades físicas; fazer registros em
fichas, etc.

Auxiliar de enfermagem: Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circun-
ferência abdominal em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde; orientar
a comunidade sobre a importância das mudanças comportamentais; alertar a comuni-
dade quanto aos fatores de risco da hipertensão arterial; agendar consultas; cuidar dos
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Tabela 8 – Responsabilidades e ações estratégicas mínimas de atenção básica para o con-
trole da Hipertensão Arterial Sistêmica

Responsabilidades Atividades

Diagnóstico dos casos •Investigação em usuários com fatores de risco
Cadastramento dos

portadores
•Alimentação e análise dos sistemas de informação

Busca ativa de casos •Visita domiciliar
Tratamento dos casos •Acompanhamento ambulatorial e domiciliar

•Educação terapêutica •Fornecimento de
medicamentos

Monitorização dos níveis
pressóricos do paciente

•Realização de exame dos níveis pressóricos pelas
unidades de saúde

Diagnóstico precoce de
complicações

•Realização ou referência laboratorial para apoio ao
diagnóstico de complicações •Realização ou

referência para ECG
1° atendimento de urgência •1° atendimento às complicações agudas e outras

intercorrências •Acompanhamento domiciliar
Encaminhamento de casos
graves para outro nível de

complexidade

•Agendamento do próximo atendimento

Medidas preventivas e de
promoção da saúde

•Ações educativas sobre condições de risco •Ações
educativas para prevenção de complicações

•Controle da PA

equipamentos, controlar os estoques dos medicamentos, etc.
Enfermeiro: Capacitar os auxiliares de enfermagem; realizar consultas de enfermagem,

desenvolver atividades educativas de promoção de saúde, etc.
Médico: Realizar consulta para confirmação diagnóstica e avaliação dos fatores de

risco, solicitar exames complementares; prescrever tratamento não-medicamentoso: tomar
a decisão terapêutica, etc.

Equipe multiprofissional (NASF): É de fundamental importância a abordagem mul-
tiprofissional no tratamento da hipertensão e na prevenção das complicações crônicas. A
equipe multiprofissional pode ser constituída por todos os profissionais que lidam com
pacientes hipertensos: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutri-
cionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, educadores, funci-
onários administrativos e agentes comunitários de saúde. Como a HAS é uma síndrome
clínica multifatorial, contar com a contribuição da equipe multiprofissional de apoio ao
hipertenso é procedimento desejável sempre que possível.

Sabe-se, ainda, que a dieta desempenha um papel importante no controle da hiper-
tensão arterial, sendo recomendadas as seguintes orientações: 1) Manter o peso corporal
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adequado; 2) Reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos e retirar o saleiro da
mesa; 3)Restringir as fontes industrializadas de sal: temperos prontos, sopas, embutidos
como salsicha, linguiça, salame e mortadela, conservas, enlatados, defumados e salgados
de pacote; 4) Limitar ou abolir o uso de bebidas alcoólicas; 5) Dar preferência a temperos
naturais como limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha, ao invés de similares indus-
trializados; 5) Substituir bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras
guloseimas por frutas; 6) Incluir, pelo menos, seis porções de frutas, legumes e verduras
no plano alimentar diário, procurando variar os tipos e cores consumidos durante a se-
mana; 7) Optar por alimentos com reduzido teor de gordura e, preferencialmente, do tipo
mono ou poli-insaturada, presentes nas fontes de origem vegetal, exceto dendê e coco; 8)
Manter ingestão adequada de cálcio pelo uso de vegetais de folhas verde-escuras e pro-
dutos lácteos, de preferência, desnatados; 9)Identificar formas saudáveis e prazerosas de
preparo dos alimentos: assados, crus, grelhados, etc.; 10)Estabelecer plano alimentar ca-
paz de atender às exigências de uma alimentação saudável, do controle do peso corporal,
das preferências pessoais e do poder aquisitivo do indivíduo e sua família (MINISTéRIO
DA SAúDE, 2006).





23

4 Metodologia

Delineamento do estudo
Trata-se de um projeto de intervenção, e para a sua realização serão desenvolvidas as

seguintes etapas descritas abaixo.
População, local e amostra
A população alvo deste protejo serão todos os usuários com 18 anos ou mais cadastra-

dos, de ambos os sexos, totalizando 4648 usuários. O projeto será desenvolvido na área de
abrangência da ESF na UBS Jardim Dourado do município Porto Belo- SC. Essa área está
dividida em sete microáreas, todas cobertas por agentes comunitários de saúde (ACS).
Abaixo segue a tabela com o nome de cada ACS e quantitativo de famílias cadastradas.

Estratégias e ações a serem realizadas
A intervenção será a educação para a saúde, seguindo os critérios adotados nos Ca-

dernos de Saúde, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, ideais para abordar o as-
sunto entre os pacientes e profissionais. Para concretizar o projeto, será disponibilizada
a agenda de atendimentos específicos aos pacientes hipertensos, inclusive atendimento
médico, atividades variadas e grupos operativos. Inicialmente realizou-se o trabalho de
conscientização, no sentido de se mostrar a importância e eficácia do tratamento farma-
cológico. Partiu-se para orientações utilizando-se das próprias caixas dos medicamentos
dos pacientes, dada a sua dificuldade ao ler a prescrição médica (receita médica/bula dos
remédios), sendo necessário o uso da linguagem não-verbal como forma de comunicação
com esses pacientes. Tal linguagem foi empregada por meio de símbolos, desenhos, ges-
tos,etc., iniciando-se o processo. Foram realizados desenhos nas caixas dos medicamentos,
simbolizando os horários que tais medicamentos deveriam ser tomados, como manhã,
tarde e noite. Foram exploradas também as cores para indicar horários de medicação. A
partir disso, pretende-se propor novas ações que visem estimular mudanças para estilos de
vida saudáveis, sendo ideal o auxílio dos profissionais nutricionista e de educação física,

Tabela 9 – Nome das Agentes Comunitárias de Saúde e número de famílias cadastradas.

Daiane 186

Rosângela 167
Cleide 208

Adriane 114
Kelen 157
Vitoria 135
Rosalina 168
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considerando a atividades já existentes atualmente de treino funcional e aulas de zumba
que são ofertadas semanalmente para toda a população da área. Demais profissionais da
Equipe Multiprofissional irão participar das atividades, incluindo os médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, psicólogos, educadores físicos e ACSs, além do gestor. A sala de
reuniões será utilizada como local para realização das atividades educativas.

Avaliação e monitoramento
Em visitas domiciliares realizadas nesse período foi possível observar mudanças no

comportamento de alguns pacientes que participaram do processo, além de certo entusi-
asmo por estarem conseguindo interagir com aquilo que lhe era indicado, na prescrição
médica, para melhorar a sua qualidade de vida, e que antes não era possível fazerem
sozinhos. Pretende-se continuar com o acompanhamento e escuta dos usuários que parti-
ciparem das atividades do projeto visando observar o alcance dos resultados esperados e,
se necessário, propor alterações que visem maiores benefícios.
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5 Resultados Esperados

Através de atitude ativa, persistente e duradoura de toda a equipe, os pacientes parti-
cipantes do projeto, assim como seus familiares, poderão elevar seus conhecimentos sobre
a HAS, incluindo informações sobre seus principais fatores de riscos, modificações de estilo
de vida e métodos para dimninuir complicações, tais como as doenças cérebro-vasculares
e o infarto agudo do miocárdio. Com o controle da doença e aumento da percepção dos
riscos através dos conhecimentos adquiridos com o projeto espera-se observar mudanças
positivas no comportamento dos pacientes com relação à adesão do tratamento medica-
mentoso, além do maior entusiasmo por estarem conseguindo melhorar a sua qualidade
de vida, o que antes não era possível sozinhos.

Os pacientes têm consciência de que mudar o estilo de vida é uma tarefa difícil, e
quase sempre, a maioria deles não consegue fazer essas modificações e/ou, mantê-las por
muito tempo; no entanto, espera-se que a maioria possa iniciar esse processo por meio da
adoção de hábitos e atitudes saudáveis.

A orientação para estilo de vida saudável deve fazer parte e ser valorizada na consulta
médica, independente da especialidade do profissional que está atuando. Tendo em vista as
peculiaridades da HAS - que se constitui em um exemplo de problema de saúde pública
interdisciplinar e multiprofissional, exigindo uma abordagem em equipe para que seu
controle ocorra com sucesso - a implementação de ações de prevenção da HAS representa
um grande desafio para os profissionais e gestores da área de saúde.
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