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RESUMO- Consideradas como epidemia na atualidade, as Doenças crônicas não-transmissíveis 
(DCNT) geram muitos problemas para a saúde pública no Brasil e no mundo. A hipertensão é uma 
das doenças mais comuns entre a população brasileira, especialmente entre as mulheres, e 
necessita de cuidado integral, visto que esta doença não apresenta cura. No presente trabalho, 
buscou-se como objetivo conhecer a realidade da população, além de discutir o perfil específico dos 
pacientes hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde Silas Sallen no Município de Ponta Grossa 
– Paraná. Os dados foram obtidos através do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-
Saúde / Saúde da Família) promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. A coleta de dados foi realizada a partir do Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB) e as fichas B das Agentes Comunitárias de Saúde, por acadêmicas dos 
cursos de Enfermagem e Odontologia. Assim, com os resultados obtidos após levantamento de 
dados estatísticos para o diagnóstico, constatou-se que há necessidade de implantação e melhoria 
da educação em saúde para o grupo de hipertensos, já que a maioria apresenta sérios fatores de 
risco à doença e não entendem a importância do controle da mesma. 
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Introdução 
 
 
As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morte no 

mundo e pela maioria das doenças, independente de sua condição socioeconômica (OMS, 2011).Os 
dados epidemiológicos do Brasil apontam como os quatro principais grupos das DCNT 
(cardiovascular, câncer, diabetes e respiratória crônica) e os fatores de riscos modificáveis mais 
comuns (obesidade, álcool, tabagismo, inatividade física e alimentação não saudável) e os não 
modificáveis destacam-se a raça, história familiar, idade e o sexo (BRASIL, 2011) ; (OLIVEIRA,et. al, 
2009).  

Segundo Brasil (2011-2012) as DCNT correspondem aos maiores problemas de saúde e 
magnitude do Brasil, sendo cerca de 72% das causas de mortes, atingindo principalmente os grupos 
mais vulneráveis e as camadas mais pobres da população, ou seja, baixa escolaridade e renda. Os 
gastos com atenção primária no Sistema Único de Saúde correspondem a 75%. 

De acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010, a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) é uma DCNT com uma condição clínica multifatorial caracterizando-se pelos níveis 
elevados da Pressão Arterial (PA). A HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares e 
também uma das principais para as complicações mais comuns como: doença renal crônica, infarto 
agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (BRASIL, 2006). Conforme o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 2004, a prevalência estimada de hipertensos no Brasil é de 35% 
acima de 40 anos (17 milhões de portadores da doença). 

Neste contexto, buscou-se pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde/Saúde da Família), promovido pelo Ministério da Saúde da cidade de Ponta Grossa – Paraná, 
investigar aspectos como: controle da alimentação (dieta), prática de atividade física, adesão ao 
medicamento antihipertensivo e as complicações provenientes da hipertensão. 

 
 

Objetivos 
 

Conhecer o perfil dos hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde da família; 
Analisar e discutir os dados levantados do diagnóstico da população portadora da doença; 
Discutir a melhor opção para o controle da hipertensão, adesão ao tratamento e as possíveis 
complicações relacionados a esta patologia; 

 
 

Metodologia 
 
 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo, de natureza exploratória, 
com abordagem quantitativa, desenvolvida a partir do projeto de pesquisa intitulado “Gestão e 
processo de trabalho na ESF de Ponta Grossa: contribuições do PET-Saúde UEPG 2012-2014”, 
aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidades Estadual de 
Ponta Grossa, Parecer 172.965/12, que foi desenvolvida  em uma Unidade Saúde da Família (USF), 
no município de Ponta Grossa- PR, por meio do Projeto de Extensão do Programa de Educação pelo 
Trabalho em Saúde (PET-saúde) UEPG/SMS, "Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta 
Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida".  

Através desse programa foi possível realizar o levantamento dos dados referentes aos 
indivíduos que são hipertensos. Inicialmente, realizou-se a análise do relatório do Sistema de 
Informação da Atenção Básica (SIAB) e as fichas B das Agentes Comunitárias de Saúde. O período 
para as coletas dos dados foi de janeiro a setembro de 2012, totalizando 371 hipertensos 
cadastrados. Estes dados foram coletados por acadêmicas do curso de enfermagem e odontologia da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fazem parte do grupo PET-Saúde. Os dados relevantes 
para esta pesquisa são o número de hipertenso, gênero, adesão ao tratamento, complicações devido 
à doença e realização de dieta e prática atividade física. 

 
 

Resultados 
 
A amostra foi constituída por 371 hipertensos, sendo que 222 são do gênero feminino (60%) 

e 149 do gênero masculino (40%). 
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De acordo com Cesarino et.al., 2004, o número de mulheres hipertensas é maior do que 
aos homens devido ao fato, que a partir dos 40 anos, algumas mulheres começam a entrar na 
menopausa e assim param de ter a proteção dos hormônios femininos.  

Segundo o Ministério da Saúde, 2013 o predomínio das mulheres pode-ser pelo fato que as 
mesmas, procuram mais o diagnóstico na atenção básica, tendo uma prevalência mais significativa 
entre elas e também pode estar relacionado à obesidade e sobrepeso. O Gráfico 01, apresenta a 
prevalência de hipertensos conforme o gênero. 
 

 
Gráfico 01: Prevalência de hipertensos conforme o gênero: feminino ou masculino 

 

 
Fonte: Projeto de Extensão do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-saúde) 
UEPG/SMS 
 
 

Em relação, aos hipertensos que fazem dieta ou realizam algum tipo de atividade física 
constatou-se que dos 364 que se tem a informação, o gênero feminino predominou na pesquisa, 
sendo que 130 (36%) têm alimentação controlada e 85 (23%) não fazem o controle. Nos homens 
prevaleceu que 79 (22%) fazem dieta e 70 (19%) não tem alimentação saudável. A tabela 01 
apresenta a distribuição dos dados em relação ao gênero e a dieta. 
 
 

Tabela 01: Frequência de acordo com o gênero dos que fazem ou não dieta 
 

Sexo Dieta Porcentagem 

Feminino Sim 36% 

Feminino Não 23% 

Masculino Sim 22% 

Masculino Não 19% 

Fonte: Projeto de Extensão do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-saúde) 
UEPG/SMS 
 
 
 A partir dos dados apresentados na tabela 01, pode-se constatar que a porcentagem das 
pessoas que fazem algum tipo de dieta é superior àquelas que não a fazem. Apesar dos valores 
serem superiores, acredita-se que estes percentuais podem ser aumentados se houver um trabalho 
de conscientização da população. 

Nesta direção, o hábito alimentar dos hipertensos deve incluir: redução na quantidade de sal, 
restrição dos alimentos industrializados, uso restritos de bebidas alcoólicas, redução de alimentos de 
alta densidade calórica, ingesta de cinco porções de frutas diariamente, vegetais, legumes, cereais e 
diminuição de alimentos com alto teor de gordura, como apontam a V Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial (2007). 

Outro dado investigado, diz respeito à prática de atividades físicas. O gráfico 03, compara a 
prática da atividade física entre os gêneros. 
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Gráfico 03: Comparação do gênero masculino e feminino que praticam atividade física 
 

 
Fonte: Projeto de Extensão do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-saúde) 
UEPG/SMS 
 

A prática esportiva constitui-se de qualquer movimento corporal que apresenta repetições que 
visam melhorar a saúde proporcionando o bem estar físico e mental, o combate ao sedentarismo, e o 
controle ou prevenção de doenças como osteoporose, hipertensão, obesidade, depressão e diabetes. 
(GONÇALVES et al, 2007; ARAÚJO, 2008; MEDINA et al, 2010).  

Através do levantamento de dados, pode-se observar que (75%) dos hipertensos cadastrados 
na Unidade de Saúde não realiza nenhuma atividade física, sendo que 168 (46%) são compostos 
pelo do gênero feminino, prevalência em relação ao gênero também observada nos dados relativos à 
hipertensão. Os portadores da doença que realizam a prática esportiva correspondem a 25%, visto 
que há quase um equilíbrio entre os gêneros 47 (13%) feminino e 45 (12%) masculino. Dentre estes, 
foram relatados alguns tipos de atividades físicas como caminhadas curtas (até mesmo pelo quintal 
da própria residência) e caminhadas mais longas, academia, alongamentos e fisioterapia. 

Com a análise destes dados, também foram relatadas as co-morbidades provenientes do não 
controle da hipertensão, demonstrando novamente a importância da implantação e melhoria da 
educação em saúde para esse grupo. As principais co-morbidades são: Insuficiência Renal, 
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. 

 
 
 
Conclusões 

 
As doenças crônicas não transmissíveis são um dos maiores problemas da saúde pública 

no Brasil pelas altas taxas de prevalência na população. A hipertensão é uma das DCNT mais 
comuns entre a população brasileira, sendo que seu diagnóstico é simples. Entretanto, a falta de 
consciência das pessoas quanto aos fatores de risco existentes representa ainda um obstáculo a ser 
superado. Não aderir ao tratamento, não praticar atividade física ou não readequar os hábitos 
alimentares dificultam muito o controle da doença. 

De acordo com os dados estatísticos fornecidos neste trabalho, pode-se avaliar que existe 
ainda um índice elevado de hipertensos que não praticam atividade física e não conseguem ter uma 
alimentação saudável. Portanto, é de extrema importância realizar mudanças comportamentais em 
relação à saúde deste grupo de hipertensos, para que tenham uma vida mais saudável, reeducando-
os para a diminuição dos fatores de risco e da doença controlada.  

Assim, acredita-se que a educação em saúde é a melhor opção para a melhoria no quadro 
desses hipertensos. Motivação e explicação são as melhores formas para que estes saibam conviver 
com a doença e entendam que o tratamento é continuo, ou seja, que a hipertensão não tem cura. 
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