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Resumo
A hipertensão arterial é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação susten-
tada dos níveis pressóricos � 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios
metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela
presença de outros fatores de risco , como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância
à glicose e diabetes melito. No Brasil atinge mais de 35 milhões de indivíduos adultos,
mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por
doença cardiovascular e suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto elevado
na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar. Os profissionais da atenção
básica têm importância primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitoriza-
ção e controle da hipertensão arterial. Portanto, o bom controle da pressão arterial traz
benefícios ao paciente quanto ao sistema de saúde por diminuir os riscos de complica-
ções em decorrência de eventos cardiovasculares. O objetivo deste projeto é aprimorar o
acompanhamento aos usuários diagnosticados com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
em uma Unidade Básica de Saúde. Metodologia A identificação dos usuários com HAS
será realizada através de verificação de prontuários durante as consultas médicas, no
acolhimento e quando retirarem medicações anti-hipertensivas. O atendimento e acompa-
nhamento dos usuários com HAS será realizado através de verificação mensal de PA por
equipe de enfermagem. Para aqueles que apresentarem descontrole, será agendada con-
sulta de enfermagem. Caso seja identificada necessidade de introdução, troca ou ajuste
de medicação, será agendada consulta médica. Os usuários portadores de HAS serão ca-
dastrados em um banco de dados na unidade e suas aferições de PA alimentadas mês
a mês. A avaliação dos resultados será realizada através da análise de banco de dados.
Como resultado deste plano de intervenção espera-se que haja melhor controle de PA em
50% dos usuários portadores de HAS através de acompanhamento seriado e otimização
de tratamentos.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Controle, Doenças Cardiovasculares, Hiper-
tensão
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1 Introdução

Trabalho na UBS Parigot de Souza em Londrina. Ela está situada na região norte da
cidade. Inicialmente a região era composta por lavouras de pequenos agricultores e na
década de 70 foi iniciada a construção de casas e surgiu o primeiro bairro. Em seguida
outros bairros foram formados a partir de 1000 casas, dentre eles os bairros do território
da minha UBS.

A característica principal da população que migrou para essa região era a de baixa
renda. Também começaram a se instalar áreas de invasão e assentamentos.

Ao longo do tempo as condições sanitárias receberam melhorias. Toda a área perten-
cente à minha região tem asfalto, rede de esgoto e água encanada. A maioria das casa é
de alvenaria.

A população atendida é de aproximadamente 13 mil pessoas. Temos a UBS que conta
com 2 clínicos gerais, um pediatra que atende 2 dias por semana, um psicólogo, um
nutricionista, um educador físico, uma farmacêutica e uma fisioterapeuta. Temos duas
equipes de saúde da família, contando com o auxilio de 3 enfermeiros, 4 acs e 10 técnicos
de enfermagem.

Na região temos um CRAS – Centro Regional de Assistência Social, 3 escolas munici-
pais, 2 centros de educação infantil e duas escolas estaduais. Avaliando alguns comentários
de pacientes de dos funcionários a quantidade e centros de educação infantil é insufici-
ente e muitas mãe têm que pagar babás por não conseguirem vaga nas creches. Por outro
lado sobram vagas nas escolas, pois adolescentes frequentemente abandonam os estudos.
Somente aqueles que recebem ajuda do governo e têm que comprovar que os filhos es-
tão frequentando a escola para receber o auxílio se esforçam para que eles continuem
estudando.

A maioria da população é de classe baixa. Percebo que há um quantidade grande da
população que é analfabeta. Existe também grande vulnerabilidade em relação à estru-
tura familiar. Geralmente as mães saem para trabalhar e deixam os filhos menores sob
os cuidados do filho adolescente. Existem alguns projetos na comunidade para acolherem
essas crianças no tempo em que não estão na escola, como aulas de atividade física super-
visionada em um espaço chamado Usina do Conhecimento. Todavia, existem muitos que
são aliciados ao tráfico presente na região.

Em relação à população atendida pela minha equipe de sáude, está em torno de 6.500
pessoas, sendo 55%mulhres e 45%homens. Em relação à faixa etária, são 20% idosos, 50%
adultos e jovens e 30% crianças.

A prevalência de HAS na população atendida no último mês foi de 30% e de DM 20%.
Não é realizado acompanhamento específico para HAS e DM.

Em minha UBS existe a procura direta que é atendida pelo profissional técnico de
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enfermagem para que seja classificada a queixa segundo o protocolo de manchester. De
acorod com a queixa a consulta é agendada para o dia, para a semana, para o mês, ou
quando houver vaga se não há urgência.

Dentre as queixas mais comuns posso citar a lombalgia e outras dores osteomusculares;
descontrole de pressão arterial; descontrole glicêmico e saúde mental.

Escolho como problema a hipertensão arterial, por ser muito prevalente e de fácil
identificação e diagnóstico.

Podemos observar que a incidência de hipertensão arterial vem crescendo ao longo
do tempo, muitas vezes sendo diagnosticada tardiamente, quando há alguma queixa ou
agravo.

Seria de grande importancia para a população que estes diagnosticos fossem feitos
precocemente para tratamento e redução de complicações.

Sendo uma condição frequente na ubs, acredito que sistematizar a aferição de pa em
todos os atendimentos nao teria custos adicionais, e o tempo adicional para a medida não
interfere nas atividades dos profissionais.

Há grande procura pela UBS quando o paciente se sente mal e diz que a pressão está
se elevando, ou seja, quando os niveis pressóricos já atingem níveis preocupantes e com
chance de complicações agudas.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Aprimorar o acompanhamento aos usuários diagnosticados com Hipertensão Arterial

Sistêmica (HAS) e uma Unidade Básica de Saúde.

2.2 Objetivos Específicos
• Identificar os usuários com HAS na população adscrita;

• Realizar programação de atendimento e acompanhamento dos usuários identificados
com HAS;

• Aplicar tratamento para HAS nos usuários identificados;

• Avaliar resultados obtidos com o acompanhamento dos usuários com HAS.
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3 Revisão da Literatura

• Conceituação, Epidemiologia e Prevenção Primária

Conceituação
Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação

sustentada dos níveis pressóricos � 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a dis-
túrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada
pela presença de outros fatores de risco , como dislipidemia, obesidade abdominal, into-
lerância à glicose e diabetes melito . Mantém associação independente com eventos como
morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), in-
suficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC),
fatal e não fatal.1(MVB et al., 2016)

Pré-hipertensão
Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por PA sistólica (PAS) entre 121

e 139 e/ou PA diastólica (PAD) entre 81 e 89 mmHg.13 A prevalência mundial variou de
21% a 37,7% em estudos de base populacional.1(MVB et al., 2016)

A PH associa-se a maior risco de desenvolvimento de HAS e anormalidades cardíacas.
Cerca de um terço dos eventos cardiovasculares (CV) atribuíveis à elevação de PA ocorrem
em indivíduos com PH. Meta-análises do risco de incidência de DCV, DIC e AVE em
indivíduos pré- hipertensos mostrou que o risco foi maior naqueles com níveis entre 130
e 139 ou 85 e 89 mmHg do que naqueles com níveis entre 120 e 129 ou 80 e 84 mmHg
. A implicação clínica dessas evidências epidemiológicas é que a PA de indivíduos pré-
hipertensos deve ser monitorada mais de perto, pois uma significativa proporção deles irá
desenvolver HA e suas complicações.1(MVB et al., 2016)

Impacto médico e social da hipertensão arterial
Dados norte-americanos de 2015 revelaram que HA estava presente em 69% dos paci-

entes com primeiro episódio de IAM, 77% de AVE, 75% com IC e 60% com DAP.5 A HA é
responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de AVE.1(MVB
et al., 2016)

No Brasil, HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos
idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovas-
cular (DCV).7 Junto com DM, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto
elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em US$
4,18 bilhões entre 2006 e 2015.8 Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 339.672 dos quais
(29,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte no país. 1(MVB et al., 2016)

Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças
decorrentes de aterosclerose e trombose, que se manifestam, predominantemente, por do-
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ença isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Em decorrência de
cardiopatia hipertensiva e isquêmica, é também fator etiológico de insuficiência cardíaca.
Déficits cognitivos, como doença de Alzheimer e demência vascular, também têm HAS
em fases mais precoces da vida como fator de risco. Essa multiplicidade de consequên-
cias coloca a HAS na origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis e, portanto,
caracteriza-a como uma das causas de maior redução da expectativa e da qualidade de
vida dos indivíduos. 3(TAVARES et al., 2013)As taxas de prevalência podem variar de
acordo com as características da população estudada

e das diferentes regiões do país. Por todas as razões expostas, não há
dúvida de que a HAS é uma doença de grande relevância para as políticas públi-

cas de saúde e sua abordagem tem grande impacto sobre a mortalidade e a morbidade
cardiovasculares. 4(ROCHA et al., 2017)

Conhecimento, tratamento e controle
Uma revisão mostrou que as taxas de conhecimento (22% a 77%), tratamento (11,4%

a 77,5%) e controle (10,1% a 35,5%) da PA também variaram bastante, dependendo da
população estudada.

Cerca de 40% dos usuários da rede da Atenção Primária são portadores de HAS na
Alemanha, e destes apenas 18,5% estavam com a PA controlada. A média europeia de
controle de HAS em serviços de Atenção Básica é de 8% e, nos EUA, tem se mantido em
torno de 18%, enquanto que, na América Latina e África, há uma variação de 1% a 15%
de controle deste problema. No Canadá, houve uma mudança radical nos últimos 15 anos,
pois, em 1992, a prevalência da HAS era de 17%, sendo que 68% não fazia tratamento
para esse problema e 16% tinha a pressão arterial controlada . As pessoas com maior
número de fatores de risco encontravam-se com melhor tratamento e controle. Um estudo
de prevalência e manejo dos hipertensos, realizado na província de Ontário e publicado
em maio de 2008, descreve uma prevalência de 22% da população geral com HAS, e 52%
acima de 60 anos. Relata que 87% dos hipertensos foram diagnosticados, constituindo-
se no local com melhor indicador mundial neste quesito. Os dados sobre a qualidade do
acompanhamento surpreendem: 82% dos pacientes fazem tratamento e 66% têm a HAS
controlada. Os dados apresentados representam o topo mundial na qualidade do acom-
panhamento dos usuários hipertensos, entretanto, verificou-se que 15,7% dos pacientes
fazem tratamento, mas não têm a HAS controlada. 3(TAVARES et al., 2013)

Essa importante melhoria no diagnóstico e no tratamento das pessoas com hipertensão
é atribuída à implementação de um sistema de Saúde baseado na Atenção Básica e ao
The Canadian Hypertension Education Program, um programa de educação permanente
dirigido aos profissionais da AB. Os autores acreditam que esse modelo de educação per-
manente possa ser generalizado para os diversos países, assim como as medidas gerais do
controle de fatores de risco que o programa propõe. Mesmo com a melhoria impressionante
dos indicadores, os autores comentam que há muito a ser feito e descoberto em relação ao
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controle e à promoção da saúde de pessoas com HAS, já que um terço desta população
mantém a sua hipertensão não controlada ou ainda, não diagnosticada. 3(TAVARES et
al., 2013)

No Brasil, os desafios do controle e prevenção da HAS e suas complicações são, so-
bretudo, das equipes de Atenção Básica (AB). As equipes são multiprofissionais, cujo
processo de trabalho pressupõe vínculo com a comunidade e a clientela adscrita, levando
em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais envolvidos. Nesse con-
texto, o Ministério da Saúde preconiza que sejam trabalhadas as modificações de estilo
de vida, fundamentais no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. A alimen-
tação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal e ao controle do peso, a prática
de atividade física, o abandono do tabagismo e a redução do uso excessivo de álcool são
fatores que precisam ser adequadamente abordados e controlados, sem os quais os níveis
desejados da pressão arterial poderão não ser atingidos, mesmo com doses progressivas de
medicamentos.3(TAVARES et al., 2013)

Os profissionais da AB têm importância primordial nas estratégias de prevenção, di-
agnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Devem também, ter sempre
em foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, consequentemente, en-
volver usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e implementação
de estratégias de controle à hipertensão. Nesse contexto, entende-se que nos serviços de
AB um dos problemas de saúde mais comuns que as equipes de Saúde enfrentam é a HAS
e que existem dificuldades em realizar o diagnóstico precoce, o tratamento e o controle
dos níveis pressóricos dos usuários.3(TAVARES et al., 2013)

Rastreamento
Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade Básica de Saúde

(UBS) para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver re-
gistro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá
tê-la verificada e registrada. 4(ROCHA et al., 2017)

De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá ser novamente
verificada:

– a cada dois anos, se PA menor que 120/80 mmHg ;
– a cada ano, se PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg nas pessoas sem outros fatores de

risco para doença cardiovascular (DCV)
– em mais dois momentos em um intervalo de 1 – 2 semanas, se PA maior ou igual

a 140/90 mmHg ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença de outros fatores de
risco para doença cardiovascular (DCV) 4(ROCHA et al., 2017)

Diagnóstico e classificação
Introdução
A avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS) inclui a

confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da
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avaliação do risco CV. As lesões de órgão-alvo (LOA) e doenças associadas também devem
ser investigadas. Fazem parte dessa avaliação a medição da PA no consultório e/ou fora
dele, utilizando-se técnica adequada e equipamentos validados, história médica (pessoal
e familiar), exame físico e investigação clínica e laboratorial. Propõem-se avaliações ge-
rais dirigidas a todos e, em alguns casos, avaliações complementares apenas para grupos
específicos. 1(MVB et al., 2016)

Medição da PA
No consultório A PA deve ser medida em toda avaliação por médicos de qualquer es-

pecialidade e demais profissionais da saúde devidamente capacitados. Recomenda-se, pelo
menos, a medição da PA a cada dois anos para os adultos com PA � 120/80 mmHg,
e anualmente para aqueles com PA > 120/80 mmHg e 20 mmHg ou da PAD > 10
mmHg.3,4 Recomenda-se a realização de várias medições, com o paciente sentado em
ambiente calmo e confortável para melhorar a reprodutibilidade e aproximar os valo-
res da PA obtidos no consultório àqueles fornecidos pela monitorização ambulatorial da
pressão arterial (MAPA) na vigília.1(MVB et al., 2016)

Técnica correta para aferição de PA
O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio;
Medir após 5 minutos de repouso;
Evitar o uso de cigarro e bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes;
A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço;
Palpar o pulso braquial e inflar o maguito até 30mmHg acima do valor acima do valor

em que o pulso deixar de ser sentido;
Desinflar o manguito lentamente ( 2 a 4 mmHg/seg);
A pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos ruídos de

Korotkoff (fase I);
A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos (fase V);
Registrar valores com intervalo de 2mmHg, evitando-se arredondamentos;
O diagnóstico de HA baseia-se na medida da PA de consultório, definido quando PA

sistólica (PAS) é �140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) �90 mmHg em pelo menos duas
ocasiões. Destaca-se a proposição da faixade pré-hipertensão: PAS= 120-139 mmHg e/ou
PAD= 80-89 mmHg; tornando esta faixa de alerta para medidas preventivas da HA.4

Classificação da pressão arterial
Normal: PAS � 120 PAD � 80
Pré-hipertensão: PAS 121-139 PAD 81-89
Hipertensão estágio 1: PAS 140-159 PAD 90-99
Hipertensão estágio 2: PAS 160-179 PAD 100-109
Hipertensão estágio 3: PAS � 180 PAD � 110
Fatores de risco para hipertensão arterial
Idade
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Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, relacio-
nada ao:

1. aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 74,9 anos;

2. aumento na população de idosos � 60 anos na última década (2000 a 2010), de
6,7% para 10,8%.19 Meta-análise de estudos realizados no Brasil incluindo 13.978
indivíduos idosos mostrou 68% de prevalência de HA.

Sexo e etnia
Na pesquisa nacional de saúde de 2013, a prevalência de HA autorreferida foi esta-

tisticamente diferente entre os sexos, sendo maiorentre mulheres (24,2%) e pessoas de
raça negra/cor preta (24,2%) comparada a adultos pardos (20,0%), mas não nos brancos
(22,1%).

Excesso de peso e obesidade No Brasil, dados do VIGITEL de 2014 revelaram, entre
2006 e 2014, aumento da prevalência de excesso de peso (IMC � 25 kg/m2), 52,5% vs 43%.
No mesmo período, obesidade (IMC � 30 kg/m2) aumentou de 11,9% para 17,9%, com
predomínio em indivíduos de 35 a 64 anos e mulheres (18,2% vs 17,9%).

Ingestão de sal
O consumo excessivo de sódio, um dos principais FR para HA, associa-se a eventos

CV e renais. No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), obtidos
em 55.970 domicílios, mostraram disponibilidade domiciliar de 4,7 g de sódio/pessoa/dia
(ajustado para consumo de 2.000 Kcal), excedendo em mais de duas vezes o consumo
máximo recomendado (2 g/dia), menor na área urbana da região Sudeste, e maior nos
domicílios rurais da região Norte.

Ingestão de álcool
Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de forma consistente.

Meta-análise de 2012, incluindo 16 estudos com 33.904 homens e 19.372 mulheres compa-
rou a intensidade de consumo entre abstêmios e bebedores.25 Em mulheres, houve efeito
protetor com dose inferior a 10g de álcool/dia e risco de HA com consumo de 30-40g de
álcool/dia. Em homens, o risco aumentado de HA tornou-se consistente a partir de 31g
de álcool/dia.

Sedentarismo
Observa-se associação significativa entre HA e idade, sexo masculino, sobrepeso, adi-

posidade central, sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho, escolaridade
inferior a 8 anos e renda per capita

Fatores socioeconômicos
Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental incompleto)

apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida (31,1%). A proporção diminuiu
naqueles que completam o ensino fundamental (16,7%), mas, em relação às pessoas com
superior completo, o índice foi 18,2%.
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Estratégias para implementação de medidas de prevenção
Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas públicas

de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação. O
objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da
PA e de FR associados, por meio da modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular
de medicamentos.1(MVB et al., 2016)

Consulta de enfermagem na prevenção primária, estratificação de risco e acompanha-
mento da HAS

A prevenção primária da HAS pode ser feita mediante controle de seus fatores de
risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente na cintura
abdominal, abuso de álcool, entre outros. Duas estratégias de prevenção são consideradas:
a populacional e a dirigida a grupos de risco. A primeira defende a redução da exposição
populacional a fatores de risco, principalmente ao consumo de sal. O profissional poderá
atuar nessa estratégia por meio de ações educativas coletivas com a população em geral
para orientar a restrição à adição de sal na preparação de alimentos, identificação da
quantidade de sal e/ou sódio presente nos alimentos industrializados, entre outros. 3

A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que propõe
intervenção educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, predispostos à hiper-
tensão. As medidas são equivalentes às propostas para tratamento não medicamentoso da
HAS, também chamadas de promoção de mudança no estilo de vida (MEV). Consultas
individuais ou coletivas para incentivar a MEV para adoção de hábitos saudáveis são
recomendadas na prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos com PA limí-
trofe, pois reduzem a PA e a mortalidade cardiovascular. Hábitos saudáveis de vida devem
ser estimulados para toda a população desde a infância, respeitando-se as características
regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos.3(TAVARES et al., 2013)

A MEV tem como objetivo diminuir os fatores de risco para DCV e reduzir a pressão
arterial. Deve-se iniciar um processo de educação em Saúde no qual a pessoa é motivada
a adotar comportamentos que favoreçam a redução da pressão arterial. Essas medidas
sugeridas terão impacto no estilo de vida e sua implementação dependerá diretamente da
compreensão do problema e da motivação para implementar mudanças no seu estilo de
vida.3(TAVARES et al., 2013)

Também na consulta de enfermagem, é realizada a estratificação de risco cardiovascular
e recomenda-se a utilização do escore de Framingham para tal. A estratificação tem como
objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos
próximos dez anos. Essa estimativa se baseia na presença de múltiplos fatores de risco,
como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, níveis de HDLc e LDLc. A partir da
estratificação de risco, selecionam-se indivíduos com maior probabilidade de complicações,
os quais se beneficiarão de intervenções mais intensas.3(TAVARES et al., 2013)

A consulta de enfermagem para o acompanhamento da pessoa com diagnóstico de HAS
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pode ser realizada por meio da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) e possui seis etapas interrelacionadas entre si, objetivando a educação em Saúde
para o autocuidado. A Resolução do Cofen n° 358, de 15 de outubro de 2009 (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009) define essas etapas como: histórico; exame físico;
diagnóstico das necessidades de cuidado da pessoa, planejamento da assistência (incluindo
a prescrição de cuidados e um plano terapêutico construído com a pessoa); implementação
da assistência e avaliação do processo de cuidado (inclui a avaliação contínua e conjunta
com a pessoa e com a família em relação aos resultados do tratamento e do desenvolvi-
mento ao longo do processo de apoio ao autocuidado). A consulta de enfermagem deve
focar nos fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão, ou seja, as mudanças
no estilo de vida, o incentivo à atividade física, à redução do peso corporal quando acima
do IMC recomendado e o abandono do tabagismo. Deve também estar voltada para as
possibilidades de fazer a prevenção secundária, a manutenção de níveis pressóricos abaixo
da meta e o controle de fatores de risco. 3(TAVARES et al., 2013)

Tratamento e metas terapêuticas
Introdução
A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o uso

de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir des-
fechos CV e renais. Medidas não medicamentosas têm se mostrado eficazes na redução da
PA, apesar de limitadas pela perda de adesão a médio e longo prazo. A decisão terapêutica
deve basear-se não apenas no nível da PA, mas considerar também a presença de fatores
de risco, lesões de órgãos alvo e/ou DCV estabelecida. 1(MVB et al., 2016)

Já é bem consolidado o conceito de que a redução da PA se acompanha de significativa
redução do risco cardiovascular e a magnitude desse benefício é tão maior quanto maior
o risco cardiovascular do indivíduo hipertenso. 4(ROCHA et al., 2017)

A decisão para início do tratamento é etapa fundamental na abordagem correta da
hipertensão arterial.

Destaca-se que o tratamento não medicamentoso deve ser instituído para todos os
hipertensos; e nos hipertensos estágio 1 de risco baixo e moderado deve ser implementado
por um período de três a seis meses, na tentativa de obter o controle da PA sem medi-
camentos. No caso de não haver normalização da PA, medicamentos devem ser iniciados
após esse período. Idosos �80 anos devem iniciar o tratamento quando PAS �160 mmHg
e indivíduos com DCV pré-existente e PA entre130-139 mmHg/ 85-89 mmHg podem ser
considerados para tratamento medicamentoso. O primeiro aspecto a ser discutido sobre
o tratamento da HA é a meta pressórica a ser

alcançada.4(ROCHA et al., 2017)
Metas a serem atingidas
Hipertensos estágios 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado e HA estágio 3
Hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular alto
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Tratamento não medicamentoso
Introdução O tratamento não medicamentoso (TNM) da HA envolve controle ponde-

ral, medidas nutricionais, prática de atividades físicas, cessação do tabagismo, controle
de estresse, entre outros.

Tratamento Medicamentoso
Deve ser iniciado o tratamento com monoterapia para hipertensos estágio 1 de risco
baixo e moderado. Para hipertensos no estágio 1 de alto risco CV ou indivíduos dos

estágios 2 e 3, a combinação de fármacos deve ser a estratégia preferencial de início de
tratamento. Na sequência, ajuste de doses e/ou adição de novos fármacos devem ser consi-
derados quando a resposta é parcial sem eventos adversos; na presença de eventos adversos
ou ausência de resposta, deve-se substituir a terapia inicialmente prescrita, para alcance
da meta pressórica. Diuréticos, antagonistas de cálcio, inibidores da enzima conversora
de angiotensina (IECA) e bloqueadores de receptores

de angiotensina (BRA) são as classes preferenciais para uso em monoterapia e em
combinação. Betabloqueadores estariam reservados para indivíduos que tenham indicações
específicas para seu uso, notadamente indivíduos com DAC e IC.

A combinação de fármacos deve ser a ênfase na abordagem do hipertenso. Admite-
se que pelo menos 75% dos pacientes hipertensos necessitarão de dois ou mais fármacos
no curso do seu tratamento. Isto se deve ao fato de que a combinação de fármacos com
diferentes mecanismos de ação permite sinergismo de ação e bloqueio de mecanismos
ativados por um dos agentes, além de

redução de efeitos colaterais indesejáveis. O resultado é o melhor controle da HA, a
possibilidade de emprego de menores doses, o que contribui para menor chance de eventos
adversos e maior facilidade posológica, aumentando as taxas de adesão ao tratamento.

Desafios a serem enfrentados
Atualmente, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de Angra dos Reis, RJ,

observa-se um cenário que exemplifica a situação da maioria dos serviços de saúde do
país.2(BRASIL, 2016)

a) A triagem dos pacientes hipertensos é precária e a abordagem da HAS é caracteri-
zada pela terapia farmacológica, ou seja, mesmo pacientes com possibilidade de controlar
a pressão arterial apenas com dieta e atividade física recebem indicação para fazer uso
de drogas anti-hipertensivas. Existe uma falta de padronização da conduta e de fluxos.
Os pacientes normalmente são encaminhados ao cardiologista pelo serviço de Atenção
Primária à Saúde (APS), caracterizando a baixa resolutividade;

b) Embora a indicação para o uso de medicamentos anti-hipertensivos ocorra na mai-
oria dos atendimentos, a adesão ao tratamento é baixa, e apenas 20% dos pacientes fazem
uso correto da medicação;

c) O acesso da população à medicação anti-hipertensiva é deficiente em algumas lo-
calidades; d) O controle da pressão arterial baseado em dieta e na prática de atividades
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físicas tem sido pouco adotado e incentivado;
e) Campanhas educativas para o controle da hipertensão arterial são, normalmente,

focadas apenas na adesão ao tratamento medicamentoso, e não abordam práticas preven-
tivas e de controle não farmacológico;

f) Falta de vínculo entre o clínico e o paciente, no modelo tradicional de assistência,
interferindo no engajamento do paciente ao tratamento;

g) O diagnóstico da hipertensão é realizado apenas nos indivíduos que procuram os
serviços de saúde, sendo necessária estratégia para diagnóstico precoce da HAS, antes do
aparecimento de sintomatologia.

O enfrentamento da morbimortalidade associada à HAS demanda a abordagem da
falta de detecção precoce dos pacientes, deficiente implantação de medidas preventivas e
de controle, da triagem precária dos pacientes hipertensos e da baixa adesão ao tratamento
medicamentoso. Devem ser identificadas opções informadas pelas melhores evidências
científicas disponíveis a serem consideradas pela gestão local de saúde para obter maior
efetividade na abordagem do problema, considerando aspectos de equidade e o contexto
de implementação. O fortalecimento e a ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) são capazes de melhorar o vínculo médico-paciente, e, consequentemente,
o engajamento do paciente em seu tratamento e na mudança de hábitos de vida, uma vez
que a participação ativa do indivíduo é a única solução eficaz no controle da doença e
na prevenção de suas complicações. Muitas dificuldades têm sido apontadas no momento
de efetivação ao nível municipal de políticas de saúde, devido a fatores como: falta de
estrutura organizacional e física, recursos humanos, falhas nos sistemas de informação,
deficiência de cobertura da Estratégia Saúde da Família e outros, além da falta de controle
da qualidade dos dados obtidos em saúde, dificultando assim, o reconhecimento do perfil
da população assistida e o desenvolvimento de ações que visem à promoção e prevenção
em saúde. O uso de fármacos anti-hipertensivos combinados em um comprimido de dose
única também pode encontrar barreiras entre os próprios médicos que muitas vezes não
estão habituados ou orientados a realizar este tipo de prescrição. 2(BRASIL, 2016)

Para UBS com Saúde da Família em grandes centros urbanos,
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para, no máximo, 12
mil habitantes, localizada dentro do território, garantindo os
princípios e diretrizes da atenção básica.6(BRASIL, 2012)
São itens necessários à Estratégia Saúde da Família:
Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no

mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família
e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou
técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta com-
posição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde
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bucal; O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada,
com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família,
não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe;

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas,
sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere

o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o
grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe; (BRASIL,
2012)

Analisando a situação da Unidade Parigot de Souza e de outras tantas pelo Brasil,
pode-se destacar algumas barreiras no âmbito estrutural ,relacional e operacional que
dificultam a boa atuação das equipes de saúde. Na dimensão estrutural, verifica-se que
o subfinanciamento do sis tema de saúde constitui uma dificuldade para o acesso aos
serviços de saúde e para a implantação da Estraté gia Saúde da Família (ESF); na dimensão
relacional, a ausência de alinhamento sobre a estrutura e os fluxos de funcionamento
do sistema de saúde impacta nega tivamente na relação do profissional com o usuário; e
na dimensão operacional, profissionais de saúde e usuários relatam importantes lacunas
tais como cobertura da ESF, marcação de consulta, acolhimento, barreiras geográficas,
referência e contrarreferência (LIMA et al., 2015)

As ESF atuam hoje com capacidade superior à recomendada, fato que resulta em de-
ficiência na cobertura e atuação dos profissionais. Tal condição dificulta a realização de
prevenção, diagnóstico e controle da hipertensão arterial. Todavia, estabelecer estratégias
para melhora da qualidade de vida e prevenção de morbimortalidade em pacientes hiper-
tensos é de fundamental importância para a população adscrita na unidade. (VIEGAS;
CARMO; LUZ, 2015)
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4 Metodologia

A identificação dos usuários com HAS será realizada através de verificação de pron-
tuários durante as consultas médicas, no acolhimento e quando retirarem medicações
anti-hipertensivas na farmácia; Também será realizada marcação em prontuários de pa-
pel, para que sejam facilmente localizados;

O atendimento e acompanhamento dos usuários com HAS será realizado através de
verificação mensal de PA por equipe de enfermagem. Para aqueles que apresentarem
descontrole, será agendada consulta de enfermagem. Caso seja identificada necessidade de
introdução, troca ou ajuste de medicação,será agendada consulta médica.

Os usuários portadores de HAS serão cadastrados em um banco de dados na unidade
e suas aferições de PA alimentadas mês a mês.

A avaliação dos resultados será realizada através da análise das medidas anotadas no
banco de dados.
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5 Resultados Esperados

A hipertensão arterial atinge grande parcela da população e é responsável por aumen-
tar o risco de eventos cardiovasculares.

Portanto, o bom controle da pressão arterial traz benefícios ao paciente quanto ao
sistema de saúde por diminuir os riscos de complicações em decorrência de eventos cardi-
ovasculares.

Como resultado deste plano de intervenção espera-se que haja melhor controle de PA
em 50% dos usuários portadores de HAS através de acompanhamento seriado e otimização
de tratamentos.
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