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Resumo
Introdução: a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio Fortuna possui duas Equipes de

Saúde da Família (ESF) completas e uma equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF) Tipo 1. A equipe 2, atende uma população de 3774 pacientes. Deparamo-nos
com o principal problema da comunidade acompanhada, a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) e sua alta incidência, que afeta diretamente a população e tem complicações pre-
veníveis. A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e
uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão
fazendo uso de medicação anti- hipertensiva. Objetivo: diminuir a incidência de HAS
na equipe de ESF, acompanhadas pela UBS de Rio Fortuna-SC. Meodologia: Para a
realização deste projeto serão desenvolvidas ações como: apresentação do projeto e en-
trega das listas com dados dos pacientes, entrega dos convites aos pacientes, capacitação
de todos os profissionais da ESF dois sobre a HAS, seus fatores de risco e complicações,
caracterização da população do estudo atendendo as variáveis sociodemográficas (grupos
de idades, sexo, escolaridade, e estado civil), palestras e dinâmica de grupo, que contri-
buíram aos conhecimentos dos pacientes sobre a doença, seu controle e mudança de estilo
de vida. Resultados esperados: espera-se reforçar os conhecimentos gerais a toda po-
pulação sobre a HAS, para assim desenvolver mudanças nos hábitos e estilos de vida dos
hipertensos, eliminar o sedentarismo, obesidade, os hábitos tóxicos, a inatividade física e
o estresse.

Palavras-chave: Atenção à Saúde, Estratégia Saúde da Família, Hipertensão
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1 Introdução

A UBS R. Fortuna possui duas Equipes de Saúde da Família (ESF) completas e uma
equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) Tipo 1, integrados segundo as
orientações do Ministério de Saúde (MS) do Brasil. A minha equipe 2, atende uma popu-
lação de 3774 pacientes, entre eles 1854 são homens(49,1%) e 1920 são mulheres (50,9%).
Criança são 219, destes 96 homens para um total de 2,5% de população e mulher, 123
totalizando 3,3%, jovens são 1378, homens são 638 para 16,9%, mulher 740 para 19,6%,
adulto são 1868 para 49,5% de elos homens são 984 para 26,1% e mulher são 884 para
23, 4%, idosos são 309 para um 8,2%, de elos homens 136 para 3,6% e mulher 173 para
4,6%. No ano de 2016 na equipe dois tinhamos um total de 198 casos de HAS para uma
prevalência de 5% de pessoas com hipertensão arterial por cada 100 habitantes, já para
o ano de 2017, até agora temos 266 pessoas com HAS, aumentando o nú mero de casos
novos com mais incidência neste ano, comparado com o anterior. Quanto ao atendimento
realizado pelo profissional médico, são ofertadas consultas nas áreas de clínica geral, pe-
diatria e ginecologia. Incluem-se aqui o atendimento ao pré-natal de baixo risco, exames
ginecológicos, inserção de DIU, pequenos procedimentos cirúrgicos, puericultura, avalia-
ção e encaminhamento para as especialidades se necessário, também consultas e visitas
domiciliares a pacientes portadores de doenças crônicas, é através da visita domiciliar que
são realizadas ações de busca ativa, acompanhamento dos casos considerados como risco
no território, quer sejam de pacientes acamados, idosos, portadores de agravos crônicos,
dentre outras situações, podendo ser realizadas desde uma consulta médica, odontológica,
fisioterapêutica, nutrição, educação física, psicologia, farmacêutico, de enfermagem, até
procedimentos como curativos, controle de PA, entre outros.

Outra atribuição comum são as ações de promoção e prevenção da saúde que a UBS
deve oferecer de acordo com as necessidades locais. São realizados, na Unidade Básica de
Saúde, grupos para orientações pertinentes a esses agravos, tais como alimentação sau-
dável, exercícios físicos, triagem para controle destas patologias, entre outros agravos de
saúde relativos à HAS e DM. Além destas ações, o Município ainda oferece: dispensação
dos principais medicamentos antihipertensivos e hipoglicemiantes nas UBS; dispensação
de insulinas dos tipos Regular e NPH; dispensação de medicamentos fora da tabela, por
vias judiciais; consultas cardiológicas. Os pacientes portadores de tuberculose são acom-
panhados diariamente pela equipe de saúde, através do tratamento observado por um
membro da equipe de área de abrangência da residência do paciente pelo acompanha-
mento contí nuo do paciente e da família, permitindo monitoramento da condição de saúde
implementando a adesão ao tratamento, melhorando a sua qualidade de vida. Quanto ao
Índice de Dentes Perdidos, Obturados ou Cariados (CPO-D), de acordo com o levan-
tamento epidemiológico realizado em novembro de 2015, em nossa unidade, já se havia
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atingido a meta estabelecida, resultado deste levantamento sendo então satisfatório, isso
cdemonstra que os investimentos do município nesta área têm gerado bons resultados.
Quanto ao percentual de dentes hígidos e comprometidos pela cá arie, por faixa etária são
da população de12 anos tem-se um total de 94,6 dentes hígidos e 5,4% comprometidos,
de 15-19 anos 85,1% tem dentes hígidos e 14,9% comprometidos, de 34-44 sãoo 34,2% que
tem dentes hígidos e 65,8% tem comprometidos, população maior de 64 anos só 9,7% tem
dentes hígidos e 91,3% tem comprometidos.

As cinco queixas mais comuns que levaram a população a procurar a unidade de saúde
em 2015-2016 são: Hipertensão Arterial, Saúde Mental (depressão, ansiedade), Diabetes
Mellitus, Infecções de trato Respiratório, Alcoolismo e tabagismo, Em meu posto se realiza
atendimento de acordo com as demandas esperadas da população, um 70% são para livre
demanda da população e 30% direcionadas para os programas (hipertensos, diabéticos,
saúde mental, gestantes, lactantes. O Programa HiperDia foi uma das Políticas de Saúde
pioneiras no Município. O Hiperdia é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento
de Hipertensos e Diabéticos. Além do cadastro, o sistema permite o acompanhamento,
a garantia do recebimento dos medicamentos prescritos, ao mesmo tempo em que, em
médio prazo, poderá ser definido o perfil epidemiológico desta população, e o consequente
desencadeamento de estratégias de saúde pública que levarão à modificação do quadro
atual, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a redução do custo social.

O acompanhamento mensal dos pacientes hipertensos e diabéticos é realizado pelos
ACS, onde são coletadas informações como: valor da última verificação da pressão arterial
e da glicemia; medicamentos em uso e data da última consulta médica. Tais informações
são repassadas à Equipe da ESF e, nos casos necessários, há a intervenção desta para a
melhoria da qualidade de vida destes pacientes. Número absoluto de óbito em menores
de um ano de idade em 2015 foi 0. A proporção de crianças com até 1 ano de vida com
esquema vacinal em dia no último mês:16 crianças vacinadas para um total de 100. Com
relação ao acompanhamento das gestantes em 2015, 87% tiveram mais de 7 consultas
durante o pré-natal (entre consulta medica e de enfermagens) e fazem parte do programa
pré-natal, que possibilita a gestante ter garantia de atendimento na atenção primaria,
secundaria e terciária, tranquilizando a pacientes em saber qual o serviço de saúde que
lhe atenderá no momento do parto e\ou intercorrência que possa vir sofrer durante o
pré-natal. O acompanhamento materno infantil se dá através das consultas do pré-natal,
oficinas de gestantes e acompanhamento mensal das crianças até um ano de idade. Atra-
vés da DNV (declaração de nascidos vivos) a equipe monitora e acompanha através da
busca ativa das crianças que nasceram em nossa área, para participar do programa da
puericultura, calendário básico de vacinação e supervisão do desenvolvimento biopsicos-
social da família. As principais causas de morte em 2015-2016 são Doença do aparelho
circulatório, Neoplasias, Diabetes descompensadas, Doença do aparelho respiratório. As
cinco principais causas de internação hospitalares mais frequente em idosos no ano de
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2015-2016 foram: doença de aparelho circulatório, neoplasias, diabetes, doenças de apa-
relho respiratório. Verificou-se em cálculo realizado que a prevalência de HAS no ano de
2015 foi de = 0,05 x 100 = 5% de casos existentes de HAS a cada 100 pessoas.

Para a obtenção do problema a ser utilizado neste projeto de intervenção, minha
equipe de saúde e eu como profissional médico, nos baseamos nos bancos de dados e na
observação direta. Tais dados foram identificados e debatidos com a equipe básica de
saúde em que a partir dos principais problemas identificados na comunidade, deparamo-
nos com o principal dele sendo a HAS e sua incidência, seguidos de questões de Saúde
mental, (depressão, ansiedade), Tabagismo, Alcoolismo.

O principal problema priorizado será a alta incidência de HAS porque afeta direta-
mente a população e tem complicações preveníveis, além disso, pode-se fazer um plano
de ação com vistas a reduzir a incidência desta comorbidade.

A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma
pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fa-
zendo uso de medicação anti- hipertensiva. Devem-se considerar no diagnóstico da HAS
(Hipertensão Arterial Sistêmica), além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global
estimado pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as co-
morbidades associadas. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais freqüente das doenças
cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns
como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crô-
nica terminal. No Brasil, são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial,
45% da população de 50 anos e mais.

A população adstrita está envelhecendo e a cada ano aumentam as pessoas diag-
nosticadas com hipertensão arterial, incrementando a taxa de prevalência de casos de
hipertensão arterial. As causas do aumento da incidência da HAS são o baixo nível de
informação da população acerca da hipertensão arterial, alimentação não saudável (muito
consumo de sal), tabagismo, obesidade, sedentarismo por não praticar exercícios físicos,
alcoolismo, o estresse no trabalho, e a idade avançada. As principais consequências são o
aumento considerável das complicações agudas da HAS como a urgência e a emergência
hipertensivas.

Este tema é importante para nossa população porque buscamos ensinar a população
sobre todas as complicações que esta doença pode causar e assim, com os conhecimentos
adquiridos, prevenir e melhorar a qualidade de vida. Este projeto é oportuno neste mo-
mento para a equipe de saúde por ser um trabalho que enriquecerá nossos conhecimentos
e da população, sendo um projeto muito oportuno porque assim podemos baixar a quan-
tidade de casos novos de HAS e minimizar também o numero de complicações que esta
doença pode provocar quando não bem cuidada.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Diminuir a incidência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) na equipe de ESF,

acompanhadas pela UBS de Rio Fortuna-SC.

2.2 Objetivos Específicos
• Incentivar o conhecimento da população sobre HAS;

• Promover grupo de educação em saúde para conhecimento da população sobre a
importância de praticar exercícios físicos e manter dieta saudável;

• Promover o conhecimento da população sobre hábitos saudáveis de vida.
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3 Revisão da Literatura

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracteri-
zada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente
a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos
sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos car-
diovasculares fatais e não-fatais.(COSTA, 2010) . Hipertensão Arterial é definida como
pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica
maior ou igual a 90 mmHg , em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-
hipertensiva (PASSOS et al., 2006). Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além
dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores
de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas. É preciso
ter cautela antes de rotular alguém como hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico
falso-positivo, como pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo social re-
sultante. Em indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA elevada em uma aferição,
recomenda-se repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos, antes de ca-
racterizar a presença de HAS. Este diagnóstico requer que se conheça a pressão usual do
indivíduo, não sendo suficiente uma ou poucas aferições casuais(LUNA, 1999) (SOUZA
et al., 2011). A aferição repetida da pressão arterial em dias diversos em consultório é
requerida para chegar a pressão usual e reduzir a ocorrência da “hipertensão do avental
branco”, que consiste na elevação da pressão arterial ante a simples presença do profis-
sional de saúde no momento da medida da PA. (BRASIL; SAÚDE; SAÚDE, 2006, p.
15)

Sabe-se que a primeira medida experimental da pressão arterial foi feita, em 1711, por
Stephen Halles, na Inglaterra; a pressão foi medida em um cavalo, imobilizado por um
grande número de estudantes; Halles colocou uma cânula na arterial crural do animal,
conectando-a um tubo de vidro de três metros de altura. A coluna de sangue se elevou a
dois e meio metros de altura acima do animal, tendo sido este o primeiro registro de uma
pressão arterial (LUNA, 1999). A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema
grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais,
sendo responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por
25% das mortes por doença arterial coronariana e, em combinação com o diabete, 50%
dos casos de insuficiência renal terminal. Com o critério atual de diagnóstico de hiper-
tensão arterial (PA 140/90 mmHg), a prevalência na população urbana adulta brasileira
varia de 22,3% a 43,9%, dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido. A principal
relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas complicações,
tais como, doença cérebro-vascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca,
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doença renal crônica e doença arterial periférica. Os profissionais de saúde da rede básica
têm importância primordial nas estratégias de controle da hipertensão arterial, quer na
definição do diagnóstico clínico e da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos
para informar e educar o paciente hipertenso como de fazê-lo seguir o tratamento, É
preciso ter em mente que a manutenção da motivação do paciente em não abandonar o
tratamento é talvez uma das batalhas mais árduas que profissionais de saúde enfrentam
em relação ao paciente hipertenso. Para complicar ainda mais a situação, é importante
lembrar que um grande contingente de pacientes hipertensos também apresenta outras
comorbidades, como diabete, dislipidemia e obesidade, o que traz implicações importan-
tes em termos de gerenciamento das ações terapêuticas necessárias para o controle de
um aglomerado de condições crônicas, cujo tratamento exige perseverança, motivação e
educação continuada(BRASIL; SAÚDE; SAÚDE, 2006)

A hipertensão arterial é também um importante fator de risco para doenças decor-
rentes de aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por aco-
metimento cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. É responsável por 25 e 40%
da etiologia multifatorial da cardiopatia isquêmica e dos acidentes vasculares cerebrais,
respectivamente. Essa multiplicidade de conseqüências coloca a hipertensão arterial na
origem das doenças cardiovasculares e, portanto, caracteriza-a como uma das causas de
maior redução da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos. No Brasil, as doenças
cardiovasculares são responsáveis por 33% dos óbitos com causas conhecidas. Além disso,
essas doenças foram as primeiras causas de hospitalização no setor público, entre 1996 e
1999, e responderam por 17% das internações de pessoas com idade entre 40 e 59 anos e
29% daquelas com 60 ou mais anos(BRASIL; SAÚDE; SAÚDE, 2006). Vários estudos epi-
demiológicos e ensaios clínicos já demonstraram a drástica redução da morbimortalidade
cardiovascular com o tratamento da hipertensão arterial. Existe boa evidência médica
de que medidas de pressão arterial podem identificar adultos com maior risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em razão da hipertensão. Nos países em
desenvolvimento, o crescimento da população idosa e o aumento da longevidade, associa-
dos a mudanças nos padrões alimentares e no estilo de vida, têm forte repercussão sobre
o padrão de morbimortalidade. No Brasil, projeções da Organização das Nações Unidas
(ONU) (2002) indicam que a mediana da idade populacional passará, de 25,4 anos em
2000 a 38,2 anos em 2050. Uma das conseqüências desse envelhecimento populacional
é o aumento das prevalências de doenças crônicas, entre elas a hipertensão. Estudos de
prevalência da hipertensão no Brasil, entre 1970 e início dos anos 90, revelam valores de
prevalência entre 7,2 e 40,3% na Região Nordeste, 5,04 a 37,9% na Região Sudeste, 1,28 a
27,1% na Região Sul e 6,3 a 16,75% na Região Centro-Oeste (BRASIL; SAÚDE; SAÚDE,
2006)

No Brasil as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o problema
de saúde de maior magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes. As DCNT
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atingem fortemente camadas pobres da população e grupos vulneráveis. Em 2007, a taxa
de mortalidade por DCNT no Brasil foi de 540 óbitos por 100 mil habitantes. Apesar
de elevada, observou-se redução de 20% nessa taxa na última década, principalmente em
relação às doenças do aparelho circulatório. O Brasil vem organizando, nos últimos anos,
ações no sentido de estruturar e operacionalizar um sistema de vigilância específico para
as doenças crônicas não transmissíveis, de modo a conhecer a distribuição, a magnitude
e a tendência das doenças crônicas e seus fatores de risco e apoiar as políticas públicas
de promoção da saúde. Outras atividades neste processo são as capacitações das equipes
de saúde de estados e municípios, com o estabelecimento de atividades e estratégias de
prevenção, promoção e assistência e com a definição de indicadores para monitoramento e
de metodologias apropriadas às realidades regionais e locais (BRASIL; SAÚDE; SAÚDE,
2011)

O desafio para as políticas públicas está em ajustar a assistência à saúde para atender
o emergente contingente de idosos, na morbidade que se apresenta ascendente, principal-
mente para as Doenças do Aparelho Circulatório. Diante disso, percebe-se a necessidade
de educação e ações multidisciplinares como uma das principais estratégias para o con-
trole da morbidade e mortalidade, proporcionando condições diferenciadas, iniciando pela
sensibilização e responsabilização dos profissionais acerca do seu papel junto à sociedade.
Deve-se trabalhar na prevenção, promovendo ações individuais e em grupo, ações edu-
cativas, trazendo-os cuidadosamente para uma realidade que inclua atitudes saudáveis e
preventivas que o conduzam a uma melhor qualidade de vida ((COSTA, 2010) Portanto
fazer uma intervenção educativa sistematizada e permanente por parte dos profissionais
de saúde encaminhado a toda a população em geral é um aspecto fundamental para mu-
dar as práticas atuais dos conhecimentos, condições e estilos de vida em relação com esse
problema de saúde como é a (HAS).
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4 Metodologia

Este trabalho é um projeto de intervenção cujo conteúdo é a Hipertensão Arterial na
Atenção Básica e seus fatores de riscos modificáveis associados a estilos de vida. Para
a realização deste trabalho realizou-se uma revisão de literatura, através da pesquisa
avançada da Biblioteca Virtual de Saúde, e a Internet. Outros dados importantes a ser
utilizados estão disponíveis no SISAB (2016) do município Rio Fortuna, estado Santa
Catarina (S.C). A estratégia de intervenção será realizada no ano de 2017 e início de 2018
no estado S.C, município Rio Fortuna, nas comunidades Rio Facão, Barra do Rio Chapéu,
Rio Otilia, Rio dos Bugres, Rio Bravo, as quais constituem as áreas de abrangência da
Equipe de Saúde da Família dois, estarão envolvidos toda a população com Hipertensão
Arterial Sistêmica da área de abrangência, que é de 266 pacientes representando do total
da população que é de 3774 pessoas. A equipe está composta por médico, enfermeira, téc-
nica de enfermagem e seis agentes comunitárias de saúde. Para a realização deste projeto
serão desenvolvidas ações como: *Apresentação do projeto e entrega das listas com dados
dos pacientes para a equipe de saúde. -Recursos Humanos: Médico. -Recursos Materiais:
Folhas, computador, impressora, prontuários dos pacientes. *Entrega dos convites aos
pacientes -Recursos Humanos: Agentes de saúde. -Recursos Materiais: Folhas, computa-
dor, impressora, cartucho de tinta para impressão. *Capacitação de todos os profissionais
da ESF dois sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica, seus fatores de risco e complicações.
Esta ação será desenvolvida na Unidade de Atenção Básica na sala de reuniões. Utilizando
vídeos conferencia projetada, pôster com tudo o referente à Hipertensão Arterial Sistê-
mica. Em uma frequência quinzenal. - Recursos humanos: médico, enfermeiras, técnicas
de enfermagem, agentes de saúde. -Recursos materiais: Computadores, datashow, quadro,
canetas de esferográficas de ponta fina. * Caracterização e estratificação da população do
estudo atendendo as variáveis sociodemográficas (grupos de idades, sexo, escolaridade, e
estado civil), além do diagnóstico inicial sobre os fatores de riscos modificáveis associados
ao estilo de vida dos usuários, e complicações presentes; as ações serão desenvolvidas em
consultas agendadas no posto e visitas domiciliares. Em uma frequência mensal. -Recursos
humanos: médico, enfermeiras, técnicas de enfermagem e os agentes de saúde. -Recursos
materiais: prontuários, registros familiares e no SISAB (2016) do município Rio Fortuna,
canetas, folhas, pasta de arquivo do planejamento das atividades,listado de pacientes. *
Teremos uma agenda de palestras e dinâmica de grupo, baseadas no diagnóstico inicial e
as características do grupo de estudo, que contribuíram aos conhecimentos dos pacientes
usuários sobre a Hipertensão Arterial,seu controle e mudança de estilo de vida em quanto
a manter a dieta correta , exercícios físicos. Além de atendimentos específicos aos paci-
entes hipertensos, inclusive atendimento médico, atividades variadas e grupos operativos.
As intervenções serão feitas no salão de reuniões do posto de saúde aproveitando os en-
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contros do dia de hiperdia, e também nas comunidades com métodos audiovisuais, com
uma frequência mensal, e com ênfase na participação ativa dos pacientes. -Recursos huma-
nos: médico, enfermeiras, agentes de saúde, nutricionista, pacientes. -Rcursos materiais:
Computadores, datashow, quadro, canetas, pôster. * Apresentar as causas de descontrole
destes pacientes, na reunião mensal com hipertensos, onde os pacientes serão estimulados
a refletirem exporem sobre sua doença; as reuniões serão feitas na sala de reuniões da
Casa de Cultura Municipal. -Recurso humano: Médico e enfermeira, agentes de saúde.
-Recursos materiais: Computadores, quadro, canetas. -O trabalho necessitará da partici-
pação de outros profissionais de saúde como psicólogos, educadores físicos, nutricionistas,
alem da secretaria de saúde e do gestor municipal. Serão propostas mudanças em relação
aos estilos de vida, para o cumprimento das ações será necessário um período de seis
meses, elas serão realizadas de forma semanal, quinzenal e mensal.
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5 Resultados Esperados

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal problema de saúde que afeta
a população da equipe de saúde dois de Rio Fortuna. Com esse projeto de interven-
ção espera-se reforçar os conhecimentos gerais necessários por toda a população sobre a
(HAS), para assim desenvolver mudanças nos hábitos e estilos de vida dos hipertensos,
visando reduzir o sedentarismo, a obesidade, os hábitos tóxicos, a inatividade física e o
estresse, atingindo maior grau do controle da Hipertensão Arterial, além de diminuir o
número de pacientes com seqüelas devido a complicações cardiovasculares, renais, vascu-
lares e encefálicas. Considerando que esta comorbidade gera custos elevados ao sistema
público de saúde, a intenção deste projeto também é em direção à diminuição de custos,
desprendimentos materiais, de recursos humanos, dentre outros, ao sistema de saúde e à
gestão municipal, estadual e federal. Muito embora seja um projeto de ação voltada para
uma determinada comunidade, sabe-se que dentre os resultados alcançados em ações de
educação em saúde, ocorre a diminuição de custos frente a um controle da HAS, mediante
a realização de hábitos saudáveis, bem como, a promoção à saúde e conscientização da
população sobre suas comorbidades.  
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