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RESUMO 
 
As doenças cardiovasculares atualmente são consideradas uma das principais 
causas de morbi/mortalidade na população brasileira. Sendo assim, existe um 
conjunto de fatores de risco que aumentam sua ocorrência. Dentre os 
principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares encontra-se a 
hipertensão arterial, que soma a responsabilidade por 40% das mortes por 
acidente vascular encefálico e 25% por doença arterial coronariana. No Brasil 
hoje, existe uma prevalência estimada de Hipertensão Arterial em cerca de 
20% da população adulta (maior ou igual há 20 anos). O presente estudo foi 
elaborado a partir do método epidemiológico seccional, e têm como objetivo, 
validar o sistema de busca ativa de hipertensos na população adulta em uma 
equipe do Programa de Agentes comunitários de Saúde - PACS, na região sul 
de São Paulo, através de um plano de ação que facilite o diagnóstico precoce 
de novos casos, além de identificar quais os principais fatores de risco daquela 
população, e sua relação com a Hipertensão Arterial. O tratamento dos dados 
se deu pela utilização de métodos estatísticos. Concluiu-se que a busca ativa é 
um instrumento efetivo na busca de novos casos de hipertensão, que o fator de 
risco antecedente familiar é o maior fator de risco isolado, encontrado naquela 
população, e que os fatores emocionais somados (stress e ansiedade), foram 
os de maior relevância no estudo. Evidencia-se após esta pesquisa a 
necessidade de novos estudos que confirmem estes achados em outras 
populações e que apontem soluções viáveis e efetivas na busca pela melhoria 
da qualidade de vida do portador de hipertensão arterial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Nowadays cardiovascular diseases are considered one of the main causes of 
mortality among the Brazilian population. A number of risk factors increase its 
occurrence. Among major causes of cardiovascular diseases, hypertension, or 
high blood pressure, is found to be responsible for 40% of deaths caused by 
Cerebral Vascular Accident and 25% by Coronary Arterial Diseases. Today in 
Brazil the prevalence of high blood pressure is estimated to be at around 20% 
in adult population (20 years old or older). The present study was elaborated 
and started off with sectional epidemiological methods and aims at validating 
the active search system of hypertensive individuals among the adult population 
with a team of professionals belonging to PACS – Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (Community Health Program Agents) in the south area 
of São Paulo city, through an action plan which facilitates the precocious 
diagnosis of new cases, besides the identification of main risk factors in that 
population and its relation to High Blood Pressure. The processing of data was 
done by the utilization of statistical analysis. It has been found that the active 
search is indeed an effective instrument in the search of new cases of 
hypertension, and that family risk factor is the main isolated factor found in that 
population, and emotional factors such as stress and anxiety added, were of 
great relevance to the study. Once the research was concluded, it was clear 
that further studies need to be done in order to validate the present findings in 
different populations so as to point out towards viable solutions of better quality 
of life for high blood pressure bearers. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares atualmente são consideradas uma das 

principais causas de morbi/mortalidade da população brasileira. Para isso, não 

podemos encontrar apenas uma causa, mas um conjunto de fatores de risco que 

aumentam sua ocorrência. (BRASIL, 2001) 

Um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares é a 

hipertensão arterial, que responde por 40% das mortes por acidente vascular 

encefálico (AVE)  e 25% das mortes por doença arterial coronariana. (MION JR. et 

al., 2004) 

No Brasil hoje temos uma prevalência estimada de Hipertensão Arterial em 

cerca de 20% da população adulta (maior ou igual a 20 anos) e uma forte relação 

com 80% dos casos de AVE e 60% dos casos de doença isquêmica do coração, 

constituindo sem dúvida o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, 

cuja principal causa de morte, o AVE, tem como origem a hipertensão não 

controlada. (BRASIL, 2001) 

No ano de 2003 foi realizado um Inquérito de Saúde chamado de ISA-

CAPITAL no Município de São Paulo, em instituições de renome como: a 

Universidades de São Paulo - USP, Universidade de Campinas - UNICAMP, 

Universidade do Estado de São Paulo - UNESP e Instituto de Saúde - SES 

participaram em conjunto com Secretária Municipal de São Paulo desta pesquisa, 

onde encontraram uma prevalência de Hipertensão Arterial de aproximadamente 

17% em uma população adulta maior que 20 anos de idade. (SÃO PAULO, 2003) 
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Atualmente na Região do Capão Redondo, em São Paulo, existe aproximadamente 

uma população adulta 279.000 pessoas, e nesta população é encontrada uma 

prevalência de 10,8% de pessoas com Hipertensão Arterial, muito abaixo dos relatos 

científicos que encontramos atualmente.  

 Os indivíduos portadores de hipertensão arterial são mensalmente 

acompanhados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) através do Programa de 

Saúde da Família. Esta estratégia criada em 1994 pelo Ministério da Saúde busca 

realizar uma assistência integral contínua e de qualidade, desenvolvida por uma 

equipe multiprofissional intitulada Equipe de Saúde da Família. (ASSOCIAÇÃO, 

2004) 

 Nesta direção acreditamos que o Programa Saúde da Família tem uma 

perspectiva de reorganizar a atenção básica através de estratégias inovadoras na 

prática da promoção, prevenção, tratamento de pacientes portadores de Hipertensão 

Arterial. 

 A partir da visível importância de reorganizar a estratégia de atuação na 

atenção básica de manejo hipertensão arterial surge o interesse em observar o 

objeto do presente estudo.  

Os profissionais de saúde de uma equipe do Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde, modelo antecessor ao PSF, da região do Capão Redondo 

têm buscado os hipertensos em sua área de abrangência. Que estratégia podem ser 

adotadas para identificar precocemente novos HAS na realidade da Equipe Saúde 

da Família - ESF. Que maneiras práticas podem serem utilizadas para aumentar a 

captação de novos HAS em uma ESF 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  
 

Validar o sistema de busca ativa de hipertensos na população adulta da 

equipe amarela da UBS Parque do Engenho II através de um plano de ação que 

consiga facilitar a identificação de novos casos de pessoas adultas portadoras de 

níveis pressóricos elevados trabalhando na lógica do PACS e do PSF da promoção, 

prevenção, tratamento e recuperação da saúde do hipertenso.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Implantar o plano de ação de busca ativa na população adulta, da equipe 

escolhida. 

- Sensibilizar e capacitar a equipe para o plano de ação proposto. 

- Avaliar os resultados da intervenção através do feedback da equipe e do grupo de 

hipertensão que acolherá estes possíveis hipertensos. 

- Propor grupos de apoio e instrumentos que facilitem a detecção de novos 

hipertensos, que fortaleçam o seu acompanhamento e auxiliem no tratamento, com 

formas alternativas de promover a saúde e prevenir complicações da hipertensão.  
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Analisando a população total cadastrada na região do Capão Redondo, foi 

observado que das 258.751 pessoas cadastradas, 17.205 eram hipertensas, ou 

seja, 7,6% da população. O quadro se repete ao verificarmos a equipe amarela da 

UBS Parque do Engenho II. Das 3.731 pessoas cadastradas apenas 298 têm 

hipertensão arterial, o que representa 7,99% da população. (DATASUS, 2007)  

 Sabendo que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) têm prevalência de 20 % 

numa determinada população adulta segundo o Manual de Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus (BRASIL, 2002), acredita-se ser esta uma região que ainda carece 

de estratégias que consigam buscar os portadores de hipertensão arterial para um 

acompanhamento profissional qualificado que lhes garanta melhor perspectiva de 

vida. 

Através da visível importância do diagnóstico precoce da HAS para prevenção 

de agravos da saúde propomos a implantação da busca ativa, pois acreditamos que 

ao buscar indivíduos com potencial para agravos em sua saúde, já atua-se como 

transformadores em saúde coletiva.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

5

4. REVISÃO LITERÁRIA 

 

4.1 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A ATENÇÃO BÁSICA 
 

A criação e implantação do Sistema Único de Saúde - SUS foi resultado de 

uma importante reforma social ocorrida no Brasil, denominada Reforma Sanitária. A 

partir da Constituição Federal de 1988, foram estabelecidas novas bases jurídicas 

nos municípios para elaboração de políticas de saúde locais e foi universalizado o 

acesso gratuito aos serviços de saúde. (FARIAS, 2004) 

O SUS fundamenta-se nos princípios da universalidade, igualdade e 

equidade, e nas diretrizes da descentralização, participação da comunidade através 

dos Conselhos de Saúde e o atendimento integral. Fazem parte ainda deste sistema 

três níveis de atenção definidos pela complexidade do conjunto de ações e 

tecnologias utilizadas, a atenção primária ou básica, a secundária e a terciária 

(ASSOCIAÇÃO, 2004). 

 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e 
a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. (BRASIL 2006, 
p.10) 

 

4.2 O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

(PACS): A ESTRATÉGIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da 

Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser 

considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS as ações 

dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um 

enfermeiro/supervisor em uma unidade básica de saúde. (BRASIL, 2004) 

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas 

situações distintas em relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de 

saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família; b) ligados a uma 

unidade básica de Saúde da Família como membros da equipe multiprofissional. 

Atualmente, encontram-se em atividade no país 204 mil Agentes Comunitários de 
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Saúde (ACS), estando presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas 

quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados. (BRASIL, 2004) 

O PSF trouxe algumas modificações estruturais. A Unidade Básica da Família 

é o novo ou antigo posto ou centroa nova ou antiga unidade de saúde 

reestruturadoreestruturada, trabalhando dentro de uma nova lógica, que lhe atribui 

maior capacidade de resposta às necessidades básicas de saúde da população em 

sua área de abrangência.  

Esta unidade tem de ser resolutiva, com profissionais capazes de assistir os 

problemas de saúde mais comuns, não se limitando a fazer apenas triagem e 

encaminhamento para os serviços mais especializados (ASSOCIAÇÃO, 2004). 

A Unidade Saúde da Família deve realizar uma assistência integral contínua e 

de qualidade, desenvolvida por uma equipe multiprofissional intitulada Equipe de 

Saúde da Família - ESF na própria unidade e também nos domicílios e em locais 

comunitários, como escolas, creches, asilos, presídios, entre outros (livros sus rever 

citaçãASSOCIAÇÃO, 2004). o) 

As ESF trabalham com uma população adstrita, ou seja, com um número fixo 

de famílias. O Ministério da Saúde Rrecomenda-se que cada equipe acompanha 

acompanhe 600 a 1000 famílias, entre num total aproximado de 2.400 a 4.500 

pessoas. A equipe deve ser composta, minimamente por médico, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e quatro a seis Agentes Comunitários de Saúde - ACS ( 

Livro sus rever citação) (ASSOCIAÇÃO, 2004). 

Dentre as funções da ESF está a busca ativa que pode ser definida como a 

busca de casos suspeitos, que se dá de forma permanente ou não; visitas periódicas 

do serviço de saúde em áreas silenciosas, voltadas para diversas situações de 

saúde (Dicionário Digital de Termos Médicos, 2007). 

 

4.3 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (SIAB) 
 

Para dar suporte informativo ao PSF e a outras estratégias de atenção em 

saúde, o Brasil conta com uma gama de sistemas de informação. Estes sistemas 

são de extrema importância para a obtenção e manutenção de dados e informações 

de abrangência nacional, de forma a subsidiar a tomada de decisões em todos os 

níveis de gestão. Os sistemas utilizados para as informações relacionadas com o 
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perfil epidemiológico são: SIM, SINAM e o SINASC. As informações gerenciais são 

adquiridas através dos sistemas SIGAB e HOSPUB. Com o objetivo de fornecer 

informações relacionadas á assistência e á administração são utilizados: o SIA-SUS, 

SIH-SUS, SI-PNI, SISVAN, SICLOM e o SIAB (ASSOCIAÇÃO, 2004). 

O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) é voltado para as ações 

referentes á atenção básica, particularmente para as ações desenvolvidas pelo 

Programa de Agentes Comunitários (PACS) e pelo PSF, e tem como função agregar 

e processar as informações sobre a população visitada adotando como conceitos 

básicos: território, problema e responsabilidade sanitária, dentro do conceito de 

reorganização do Sistema Único de Saúde - SUS (Manual SIABBRASIL, 2006). 

O SIAB possui um amplo elenco de indicadores, permitindo ás às equipes não 

só a caracterização da situação sócio-sanitária e do perfil epidemiológico das 

populações adstritas como o acompanhamento das ações desenvolvidas (SOUZA, 

2002). aula sobre Siab da póscitar o último nome da professora e ano) 

 

As informações no SIAB são recolhidas em fichas de cadastramento e de 

acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados 

(BRASIL, 2006manual Siab). 

É Dentre as funçãoões do ACS, encontra-se a coletar osde dados das 

famílias, através das fichas de cadastro e direcioná-loso encaminhamento aà sua 

EUnidadequipe de Saúde da Família. Estes dados serão agregados ao sistema 

SIAB e posteriormente analisados pelo enfermeiro e médico da equipe para servirem 

comoconstruírem indicadores das prioridades nas ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde daquela população (BRASIL, 2006). 

 

4.4 A HIPERTENSÃO ARTERIAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO 

BÁSICA DO BRASIL 
 

Alguns inquéritos populacionais realizados no Brasil demonstraram que nossa 

população tem alta prevalência de hipertensão arterial, o que significa entre 11 e 

25% da população adulta. (DUNCAN et al., 2004) 

As causas para a doença são variáveis. Muitas vezes podem ser secundárias 

há alguma patologia de base, outras, o que representa a grande maioria dos casos, 
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pode ser entendida pela presença de fatores como predisposição genética, fatores 

ambientais e outras características individuais como obesidade, excessiva ingestão 

de cloreto de sódio, transtornos do sono e uso abusivo de álcool. O reconhecimento 

das causas da hipertensão arterial norteia as medidas preventivas de escolha. 

(DUNCAN et al., 2004) 

Estudos recentes demonstram que os segmentos sociais mais pobres 

possuem maior prevalência de hipertensão arterial bem como suas complicações. 

Em contrapartida nas regiões rurais registram-se os menores índices de prevalência 

em relação às regiões metropolitanas. Desta forma observa-se que o ambiente é um 

importante fator determinante. (LATUFO & LOLIO, 1996) 

Investir na prevenção da hipertensão arterial é decisivo para garantir 

qualidade de vida aos portadores da doença e principalmente para evitar gastos com 

possíveis hospitalizações que demandam alta tecnologia médica para dar suporte. 

(BRASIL, 2002) 

Infelizmente as doenças cardiovasculares ainda são responsáveis por 14% do 

total de internações, sendo 17,2% resultados de acidentes vasculares cerebrais ou 

infartos. (BRASIL, 2002) 

Considerando o triste quadro atual torna-se urgente a necessidade de 

planejamento e implementação de ações básicas efetivas de diagnóstico e controle 

destas condições, através dos fatores de risco, nos diversos níveis de atendimento 

do nosso Sistema de Saúde – SUS, principalmente no nível primário. (BRASIL, 

2002) 

 

4.5 FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

4.5.1 USO DE BEBIDA ALCOÓLICA 

 
O consumo excessivo de álcool além de elevar a pressão arterial e a 

variabiliade pressórica é fator de risco para acidente vascular encefálico e é uma das 

causas de resistência à terapêutica anti-hipertensiva. (KOHLMANN JR. et al., 1999)  

Alguns ensaios clínicos já comprovaram que a redução da ingestão de álcool 

pode reduzir a pressão arterial em indivíduos normotensos e hipertensos que 

consomem grande quantidade desta substância. A quantidade limite de etanol diária 
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não deve ultrapassar 30 ml para os homens e 15 ml para as mulheres. (MION JR et 

al., 2004),  

 
 

4.5.2 FUMO 
 

O hábito de fumar é hoje o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares bem como para o câncer e lesões pulmonares irreversíveis. Porém, 

a dependência da nicotina torna esta uma tarefa árdua para aqueles que possuem 

este vício. (BRASIL, 2002)  

Está comprovado que os indivíduos que fumam mais de uma carteira de 

cigarros por dia têm 5 vezes maior risco de morte súbita do que os indivíduos não 

fumantes. Além disso, o tabagismo colabora para o efeito adverso da terapêutica de 

redução dos lípides séricos e induz a resistência ao efeito de drogas anti-

hipertensivas. (KOHLMANN JR. et al., 1999)  

Ainda hoje a associação entre o hábito de fumar e a pressão arterial é 

controversa. Na fase aguda há elevação da pressão arterial, mas num contexto 

epidemiológico os fumantes tendem a ter a pressão arterial mais baixa o que pode 

estar associado à menor massa corporal uma vez que o vício causa emagrecimento. 

(DUNCAN et al., 2004)  
 

4.5.3 EXCESSO DE SAL NA ALIMENTAÇÃO 
 

O consumo abusivo de sal é o desencadeante ambiental mais 
importante de hipertensão arterial. Se os alimentos não fossem 
conservados em sais de sódio e se não se adicionasse cloreto de 
sódio no preparo dos alimentos, a pressão arterial provavelmente 
não se elevaria durante a vida. (DUNCAN et al, 2004 p. 646)  
 
 

Vários estudos têm revelado que a restrição de sal na dieta promove 

benefícios tais como menor prevalência de complicações cardiovasculares, redução 

na pressão arterial, possibilidade de prevenir a elevação da pressão arterial dentre 

outros. (MION JR. et al., 2004) 
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Com relação à quantidade de sal diária na dieta observou-se que ingerindo 

aproximadamente 6,7 g/dia (1 colher de chá) por 28 dias ocorre uma diminuição de 

3,9 mmhg na pressão sistólica e 1,9 mmhg na diastólica. (MION JR. et al., 2004) 

 

 

4.5.4 RAÇA NEGRA 
 

Os afrodescendentes apresentam maior prevalência e gravidade da 

hipertensão relacionada a fatores étnicos e/ou socioeconômicos. Os miscigenados, 

predominantes em nosso país, podem diferir dos afrodescendentes quanto às 

características da hipertensão. (MION JR. et al 2006) 

 

4.5.5 PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
 

Diversos estudos têm provado que a prática de exercícios físicos realizados 

sob a orientação de um profissional capacitado levando-se em consideração fatores 

como intensidade, freqüência e duração, vem sendo amplamente recomendada 

como tratamento coadjuvante à terapêutica medicamentosa na hipertensão arterial. 

(SHOJI & FORTAZ, 2000) 

O exercício físico regular reduz a pressão sistólica/diastólica em 3/2 mmgh 

em indivíduos normotensos sendo a queda proporcional à pressão arterial inicial. 

(MION JR. et al., 2004) 

Os mecanismos de redução da pressão arterial são múltiplos e complexos, 

mas podem ser classificados como mecanismos hemodinâmicos, neurais e 

hormonais. A prática de atividades físicas provoca redução da resistência vascular 

periférica, do débito cardíaco e consequentemente na freqüência cardíaca basal, 

redução da atividade simpática, redução da atividade da renina plasmática dentre 

outros benefícios. (SHOJI & FORTAZ, 2000) 

Um estudo realizado em 2004 com 970 funcionários da Petrobras que 

trabalhavam no Rio de Janeiro, concluiu que o sedentarismo, presente em 67,3% da 

amostra, é o fator de risco de maior prevalência naquela população para doença 

cardiovascular. (MATOS et al., 2004) 
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4.5.6 ANSIEDADE 

 
Com base na hipótese de que o estado emocional interfere na variabilidade 

da pressão arterial, pesquisaram-se os efeitos da felicidade, da raiva e da ansiedade 

em pacientes com Hipertensão Arterial Borderline e concluiu-se que os três estados 

emocionais elevam a pressão arterial, encontrando-se forte associação entre a 

intensidade da ansiedade e a pressão arterial diastólica. 

  Mac Faden et al. (1998), em seu artigo concluem que o bloqueio da 

expressão afetivo-emocional, assim como toda a ansiedade subjacente, pode atuar 

sobre o sistema nervoso autônomo, favorecendo crises hipertensivas nos casos em 

que se observam pacientes que demonstram disposição genética para essa 

enfermidade. Essas crises transitórias podem se tornar permanentes. 

Segundo Couto (2007), nas grandes cidades, a sobrecarga física e a fadiga 

orgânica tradicional têm sido gradativamente substituídas pelo esgotamento mental, 

e a ansiedade transformou-se em um elemento comum da vida moderna. Seu 

estudo mostrou que, em contraste com as regiões onde preponderam atividades 

rurais, nas sociedades industrializadas têm sido observados que os níveis da 

pressão arterial - PA tornam-se progressivamente mais elevados do que o esperado 

com o aumento da idade. 

 

4.5.7 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

A partir de estudos realizados na década de 70 reconheceu-se que a 

hipertensão arterial na sua forma primária pode ter início em fases precoces da vida 

e que fatores genéticos e ambientais desempenham importante papel no 

determinismo da HA nessa população de indivíduos. (MAGALHÃES et al., 2002) 

Indivíduos de uma mesma família partilham entre si o mesmo ambiente 

genético e sociocultural, onde os hábitos alimentares e comportamentais são 

transmitidos de geração para geração. (MAGALHÃES et al., 2002) 

Diversos são os fatores ambientais implicados com o desenvolvimento da 

hipertensão arterial. Entre eles, o peso e o índice de massa corporal (IMC) são 
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reconhecidos como os maiores determinantes de altos níveis de pressão arterial em 

crianças e também se agregam em famílias. (MAGALHÃES et al., 2002) 

Embora as evidências apontem a influência genética como importante 

determinante do desenvolvimento da hipertensão arterial, os marcadores 

encontrados até a atualidade não foram suficientes para explicar os mecanismos 

fisiopatológicos da doença, possivelmente por ser esta uma condição poligênica com 

uma importante interface ambiental. (MAGALHÃES et al., 2002) 

 

4.5.8 ESTRESSE 
 

Fatores psicossociais como o estresse ambiental e a forma como enfrentá- lo 

podem participar de forma adicional no determinismo da pressão arterial. A 

evidência de maiores níveis de pressão arterial em populações urbanas quando 

comparadas às rurais demonstra de forma significativa este aspecto (relacionado 

provavelmente à qualidade de vida destas populações). Uma reatividade vascular 

aumentada, induzida pelo estresse psicossocial, poderia determinar a ativação do 

sistema neuro-endócrino e contribuir para elevar substancialmente os níveis da 

pressão arterial. (LIEBERMAN, 1994) 

Estudos brasileiros sobre reatividade cardiovascular, mostram que o 

hipertenso exibe aumentos de pressão significativos quando submetido a sessões 

experimentais de estresse emocional. O potencial excitatório do estresse emocional 

na reatividade cardiovascular de indivíduos hipertensos está amplamente 

comprovado, principalmente nas pesquisas que averiguaram o impacto do estresse 

interpessoal. (LIPP, 2007) 

O controle do estresse emocional é necessário para a prevenção primária da 

hipertensão arterial uma vez que há evidências de uma relação positiva entre 

estresse emocional e aumento da pressão arterial e da reatividade cardiovascular, 

sendo a reatividade aumentada ao estresse um fator prognóstico do 

desenvolvimento da hipertensão arterial.  O estresse crônico também pode contribuir 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial embora os mecanismos envolvidos 

não estejam totalmente esclarecidos. (MION JR. et, al., 2006) 

Estudos com treinamento para controle do estresse emocional com diferentes 

técnicas mostraram benefícios no controle e na redução da variabilidade da pressão 
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arterial podendo ser utilizado como medida adicional na abordagem não-

farmacológica de pacientes hipertensos. O treino desse controle resulta em 

benefícios como redução da reatividade cardiovascular, redução da pressão arterial 

e redução de variabilidade da pressão arterial sendo recomendado não só para 

hipertensos, mas também para aqueles com fatores de risco para hipertensão 

arterial. (MION JR. et al., 2006) 
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5. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 
5.1 DESENHO DO ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico seccional (ou inquérito epidemiológico) 

desenvolvido numa abordagem quantitativa. O inquérito epidemiológico tem como 

característica a investigação das condições de morbidade por causas específicas, 

efetuada em amostra representativa ou no todo de uma população definida e 

localizada no tempo e no espaço. Este estudo mostra-se eficaz em situações onde 

as informações são inexistentes ou inadequadas em decorrência de diagnóstico 

deficiente, notificação imprópria ou insuficiente dentre outras circunstâncias. 

(ROUQUAYROL & FILHO, 1999) 

As informações no estudo epidemiológico seccional geralmente são obtidas 

através de dois procedimentos, as entrevistas e os exames diretos. Nas entrevistas, 

instrumento selecionado para este estudo, os dados são fornecidos pela pessoa 

entrevistada ou por um dos habitantes da mesma casa ou pertencentes à mesma 

família. Nos exames diretos as informações decorrem dos exames físicos em 

consonância com os objetivos pré-estabelecidos. (FORATTINI, 1999) 

A abordagem quantitativa pode ser considerada por muitos como metrificante. 

Ela busca estabelecer relações de causa e efeito entre as varáveis de forma que as 

questões “Quanto?” “Em que proporção?” e “Em que medida?” sejam respondidas 

rigorosamente. Desta forma este tipo de pesquisa pressupõe a utilização do método 

estatístico. (COSTA, 2001) 

Para captar a realidade na pesquisa quantitativa o método mais adequado é o 

dedutivo. Este método permite ao pesquisador examinar hipóteses de cunho 

particular através de parâmetros considerados características populacionais. 

(COSTA, 2001) 

 

5.2 AMOSTRAGEM 
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 O critério de estabelecimento de amostragem surge quando em determinada 

pesquisa constata-se ser impossível estudar todas as pessoas que têm ou podem 

desenvolver a condição de interesse do pesquisador. Desta forma vislumbra-se 

necessário um número manejável de sujeitos de pesquisa. (FLETCHER et al., 1996) 

A amostra foi inicialmente definida por 20% da população adulta da equipe 

amarela da UBS Parque do Engenho II. Segundo o SIAB, das 3.731 pessoas 

cadastradas apenas 298 têm hipertensão arterial, o que representa 7,99% da 

população. (DATASUS, 2007)  

 

 Foram entregues 480 questionários para os ACS da equipe escolhida. 

Destes, somente 128 foram preenchidos nas visitas, que corresponde a apenas 

26,6% da amostra escolhida. Diante dessas limitações do estudo, e na tentativa de 

aumentar a representatividade da amostra, foi redefinida a estratégia de coleta de 

dados. Foram realizados dois mutirões sendo que no primeiro, os ACS foram 

acompanhados pelos alunos do quarto semestre do Curso de Enfermagem do 

Centro universitário Adventista de São Paulo - UNASP a fim de aferir a PA na casa 

dos sujeitos da pesquisa, e no segundo pelos enfermeiros autores da pesquisa. Os 

participantes da pesquisa foram escolhidos de forma aleatória pelos ACS através da 

rotina diária de visitas domiciliares dos mesmos. 

Após esta estratégia obteve-se uma amostra de 237 pessoas adultas, porem 

8 delas foram excluídas por apresentarem menos de 3 fatores de risco, totalizando 

229 participantes no estudo.   

Estudos seccionais utilizam-se frequentemente de amostras representativas 

da população. A definição de representatividade mais empregada da Epidemiologia 

fundamenta-se na teoria estatística, valorizando o caráter aleatório da amostra que 

concede a cada membro do grupo, igual probabilidade de integrar-se à amostra. 

(ROUQUAYROL & FILHO, 1999) 

 

5.3 LOCAL 
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A Unidade Básica de Saúde Parque do Engenho II localizada na região do 

Capão Redondo, pertencente à Supervisão Técnica do Campo Limpo e que faz 

parte da coordenação de Saúde Regional Sul de São Paulo. 

A UBS Parque do Engenho II foi fundada em 1982, e é composta por 9 

equipes além de algumas especialidades como pediatria, psiquiatria, ginecologia e 

dentista. Das 9 equipes que compõem a UBS, 3 trabalham na lógica do PSF e 6 no 

modelo antigo do PACS. A UBS é responsável por uma área de abragência onde 

residem cerca de 34.000 pessoas. (DATA SUS, 2007) 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

Foram selecionados apenas os adultos pertencentes à área de abrangência 

da equipe participante, não portadores de hipertensão arterial, e que apresentaram 

mais de três fatores de risco para hipertensão arterial. 
 

5.5 ESTRATÉGIA PARA COLETA DE DADOS 
 

Os dados foram coletados através de um instrumento elaborado pelos 

pesquisadores tendo como referência a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial. O questionário (com perguntas fechadas), baseado no escore de risco para 

hipertensão arterial, foi adaptado pelos autores e aplicado pelos ACS nas visitas 

domiciliares. 

Foi realizada uma capacitação com os ACS com objetivo de apropriação do 

instrumento pelos mesmos. Este momento deu-se em uma reunião de equipe, onde 

os autores explicaram e criaram um consenso sobre cada fator de risco a ser 

investigado, baseados na IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

O período da coleta de dados ocorreu no mês de agosto entre os dias 13 á 

29. 

Após essa etapa os questionários foram analisados pelos pesquisadores e 

aqueles que obtiveram três ou mais fatores de risco foram encaminhados à UBS 

para aferição da pressão arterial. Com a nova estratégia do mutirão, os ACS 

acompanharam os alunos e os enfermeiros às casas para nova coleta de dados e 

aferição da PA. Foram encaminhados para o grupo de HAS da equipe e para 
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consulta médica, os indivíduos que apresentaram níveis de pressão dentro do 

preconizado pelo IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial que classifica como 

portador de hipertensão aquele indivíduo que possui níveis pressóricos 

≥140/90mmHg. Participaram duas alunas formandas em enfermagem do UNASP e 

os enfermeiros autores da pesquisa. Para obtenção das medidas utilizou-se a 

técnica preconizada pela IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial e descrita 

abaixo. 

 

1. Explicar o procedimento ao paciente, orientar que não fale e deixar que 

descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. 

Promover relaxamento para atenuar o efeito do avental branco. 

2. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou 

exercícios físicos há 90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, 

alimentos, ou fumou até 30 minutos antes, e não está com as pernas 

cruzadas. 

3. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 

cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a 

artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%. 

4. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a 

palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 

5. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador 

do manômetro aneróide. 

6. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a 

estimativa do número do nível da pressão sistólica; desinflar rapidamente e 

aguardar um minuto antes de inflar novamente. 

7. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, 

na fossa antecubital, evitando compressão excessiva. 

8. Inflar rapidamente, de 10 em10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o 

nível estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação. Com velocidade 

constante inicial de 2 a 4 mmHg por segundo. Após identificação do som que 

determina a pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5 a 6 mmHg para 

evitar congestão venosa e desconforto para o paciente. 
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9. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som 

(fase I de Korotkoff), seguido de batidas regulares que se intensificam com o 

aumento da velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no 

desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Auscultar cerca de 20 a 30 

mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois 

proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até 

o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV 

de Korotkoff); anotar valores da sistólica/diastólica/zero. 

10. Registrar os valores das pressões sistólica e diastólica, complementando com 

a posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a 

medida. Não arredondar os valores de pressão arterial para dígitos 

terminados em zero ou cinco. 

11. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar nova medida. 

12. O paciente dever ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial e 

a possível necessidade de acompanhamento. 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

As questões éticas referentes a pesquisas que envolvem seres humanos foram 

atendidas conforme a Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

(CONSELHO, 1996). 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, sendo sido autorizado pela gestão da 

UBS. 

Os ACS são integrantes da equipe de PACS e por conhecerem a população a 

ser investigada, apresentam-se como peças-chave na aplicação do instrumento, 

facilitando assim a obtenção dos dados. Ressalte-se que os mesmos não serão 

sujeitos da pesquisa  

O pesquisador responsável, que atua na coordenação do PSF, não participou 

de forma ativa da coleta de dados. Desta forma evitaram-se possíveis 

constrangimentos que poderiam alterar a consistência da pesquisa. 

 

5.7 LOCAL DA COLETA DE DADOS 
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 Os questionários foram aplicados nas residências dos sujeitos de pesquisa. 

As pressões arteriais foram aferidas na Sala de Reunião da UBS Parque Engenho II, 

e no segundo momento nas residências dos participantes da pesquisa. 

 

 

5.8 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram analisados por toda a equipe e pelos pesquisadores através 

do método estatístico.Foram utilizados os recursos do Excel para os cálculos, 

planilhas e gráficos. 

 
 

5.9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

A grande demanda de atividades diárias dos ACS que não permitem que os 

mesmos aplicassem todos os questionários entregues, uma vez que o período da 

coleta de dados ocorreu paralelo ao mutirão anual da dengue.   

O não comparecimento das pessoas que responderam ao questionário, e 

obtiveram mais de três fatores de risco, para aferir a pressão arterial na UBS, devido 

ao horário de trabalho das mesmas.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

TABELA 1 - GRUPOS ESTUDADOS NA POPULAÇÃO 

Grupos estudados       Homens % Mulheres % Total % 
Responderam o questionário - menos que 3 fatores  3 37,5 5 62,5 8 3,4 
Responderam o questionário - mais que 3 fatores  67 29,2 162 70,8 229 96,6 
Total que responderam o questionário  70 29,5 167 70,5 237 100 
Verificaram a PA     39 34 76 66,1 115 48,5 
Incidência de HAS     6 34,2 11 64,8 17 7,17 
Prevalência da população estudada     15,40%   14,50%   14,80%   
Fonte: dados coletados na pesquisa 2007         
 

Foram entrevistadas 237 pessoas adultas. Destas, 8 (3,3%), foram excluídas 

da amostra, uma vez que apresentaram menos de três fatores de risco para 

hipertensão arterial. Das 229 (96,7%) pessoas participantes do estudo, apenas 115 

(48,52%) tiveram a pressão arterial aferida em função das limitações do estudo. 

 

TABELA 2 - FATORES DE RISCO ENTRE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Fatores de riscos         Homens % Mulheres % Total % 
1º fator de risco - uso de bebida alcoólica   34 48,6 34 20,3 68 28,7 
2º fator de risco - fumante    16 22,8 65 38,9 81 34,2 
3º fator de risco - muito sal na alimentação (referida)  19 27,1 30 18 49 20,7 
4º fator de risco - stress    29 41,4 105 62,9 134 56,5 
5º fator de risco - ansiosa    40 57,1 101 60,5 141 59,5 
6º fator de risco - pertencente á raça negra  14 20 71 42,5 85 35,9 
7º fator de risco - antecedente familiar de HAS  44 62,9 95 56,9 139 58,6 
8º fator de risco – sedentarismo   44 62,9 105 62,9 149 62,9 
Mulheres n= 167  Homens n=70   Total n = 237        
Fonte: dados coletados na pesquisa 2007         
 

A tabela 2 apresenta os fatores de risco de hipertensão referidos pelos 229 

participantes do estudo. Destacam-se os fatores de maior relevância tanto na 
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população masculina quanto na feminina: sedentarismo em primeiro lugar; seguido 

de antecedente familiar e os fatores de risco emocionais (ansiedade e stress).  

 

 

 

 

 

TABELA 3 - FATORES DE RISCO ENTRE OS PARTICIPANTES QUE AFERIRAM 
A PRESSÃO ARTERIAL 
 
Fatores de riscos         Homens % Mulheres % Total % 
1º  fator de risco - uso de bebida alcoólica   18 46,1 12 15,8 30 26,1 
2º fator de risco – fumante    10 25,5 17 22,3 27 23,5 
3º fator de risco - muito sal na alimentação (referida)  8 20,5 12 15,8 20 17,3 
4º  fator de risco – stress    15 38,4 48 63,1 63 54,7 
5º fator de risco – ansiosa    23 59 54 71 77 67 
6º fator de risco - pertencente á raça negra  6 15,4 26 34,2 32 27,8 
7º  fator de risco - antecedente familiar de HAS  23 59 45 59,2 68 59,1 
8º fator de risco – sedentarismo   23 59 53 69,7 76 66,1 
Mulheres n=76    Homens n=39   Total n=115        
Fonte: dados coletados na pesquisa 2007         
 

Na tabela 3 observa-se que na população que compôs a amostragem do 

estudo, os fatores de risco de maior significância, continuam sendo os destacados 

na tabela 2. 

Ao analisar esses achados, fica evidente que os fatores emocionais, são os 

fatores de maior impacto referido pela população estudada.  

As tabelas a seguir mostram a relação da incidência de níveis pressóricos 

elevados entre os fatores de risco de maior expressão na amostragem. 

 

TABELA 4 - RELAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NÍVEIS PRESSÓRICOS ELEVADOS E 
ANTECEDENTE FAMILIAR REFERIDA PELA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 
    Homens    Mulheres  

Faixas etárias   HA 
Família 

HAS %   HÁ 
Família 

HAS % 
Faixa etária  20 - 40 anos 3 3 100  6 6 100 

Faixa etária  40 - 60 anos 2 2 100  2 2 100 

maior que 60 anos   1 1 100   3 3 100 

Total   6 6 100  11 11 100 

Mulheres n=11 Homens n=6        
Fonte: dados coletados na pesquisa, 2007      
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Na tabela 3 observou-se que 59,0% dos homens e 59,2% das mulheres 

referiram antecedente familiar com HAS. Ao analisar a relação do fator de risco 

antecedente familiar, com a incidência de níveis pressóricos elevados, constatou-se 

ser esta uma variável de grande significância, uma vez que 100% da população 

tanto de homens quanto de mulheres apresentavam este fator.  

 Conforme citado por Magalhães et al. (2002), a influência genética é um 

importante determinante no desenvolvimento da hipertensão arterial. Em 

conformidade com os achados literários, encontrou-se neste estudo 

representatividade absoluta para validar este questionamento.  

Porém, mesmo com tantas evidências os marcadores encontrados até a 

atualidade não foram suficientes para explicar os mecanismos fisiopatológicos da 

doença, possivelmente por ser esta uma condição poligênica com uma importante 

interface ambiental. (MAGALHÃES et al., 2002) 
 

TABELA 5 - RELAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NÍVEIS PRESSÓRICOS ELEVADOS E 
SEDENTARISMO, REFERIDA PELA POPULAÇÃO ESTUDADA. 
 
    Homens    Mulheres  

Faixas etárias   HA Sedentarismo %   HA Sedentarismo % 
Faixa etária  20 - 40 anos 3 2 66,7  6 5 83,3 

Faixa etária  40 - 60 anos 2 2 100  2 2 100 

maior que 60 anos   1 1 100   3 3 100 

Total   6 5 83,3  11 10 90,9 

Mulheres n=11 Homens n=6        
Fonte: dados coletados na pesquisa, 2007      
 

Ao comparar os dados da tabela 3 com o fator de risco sedentarismo 

destacado na tabela 5, evidenciou-se que a mesma lógica prevaleceu entre a 

relação do sedentarismo com a incidência de níveis pressóricos elevados: mulheres 

90,9% contra 83,3% dos homens.  

A realização de atividade física para os pacientes hipertensos, entendida 

como uma intervenção para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial, 

apresenta implicações clínicas importantes, uma vez que o exercício físico regular 

pode reduzir ou mesmo abolir a necessidade do uso de medicamentos anti-

hipertensivos, evitando, assim, os efeitos adversos do tratamento farmacológico e 

reduzindo o custo do tratamento para o paciente e para as instituições de saúde. 

(RONDOM & BRUM, 2003) 
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Apesar de tantas informações sobre os benefícios do exercício físico, o 

sedentarismo ainda é um fator de risco de grande prevalência, como observado no 

presente estudo e como constatado através de pesquisa realizada em 2004 com 970 

funcionários da Petrobras, no Rio de Janeiro. Este estudo concluiu que o 

sedentarismo, presente em 67,3% da amostra, é o fator de risco para doença 

cardiovascular, de maior prevalência naquela população.  
 

TABELA 6 - RELAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NÍVEIS PRESSÓRICOS ELEVADOS E 
STRESS REFERIDA PELA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 
    Homens    Mulheres  

Faixas etárias   HÁ stress %   HA stress % 
Faixa etária  20 - 40 anos 3 2 66,7  6 5 83,3 

Faixa etária  40 - 60 anos 2 1 50  2 2 100 

maior que 60 anos   1 1 100   3 2 66,7 

Total   6 4 66,7  11 9 81,8 

Mulheres n=11 Homens n=6        
Fonte: dados coletados na pesquisa, 2007      
 

Outro fator de risco em destaque foi o stress. Ao relacioná-lo com a incidência 

de níveis pressóricos elevados na população estudada, destaca-se a prevalência 

deste fator entre as mulheres, com uma representatividade de 81,8%. Porém, ao 

comparar o stress como fator de risco referido na tabela 3 pelos homens, com a 

incidência de níveis pressóricos elevados, observou-se, neste estudo, um aumento, 

ou seja, este fator mostra-se muito presente na incidência de níveis pressóricos 

elevados na população masculina.  

Conforme descrito por Lipp (2007), e pelas Diretrizes de Hipertensão Arterial 

(MION JR. et al., 2002), estudos recentes vêm provando a intensa relação entre os 

fatores emocionais e a elevação da pressão arterial. O presente estudo revelou em 

seus achados, a comprovação desta verdade iminente, uma vez que estes fatores 

de risco mostraram-se presentes de forma significativa na incidência de níveis 

pressóricos elevados, e como fator de risco, referido principalmente pela população 

masculina.  

Técnicas inovadoras para promover diminuição nos níveis de estresse na 

população mostram-se não só necessárias no controle da hipertensão arterial, mas 

principalmente, na prevenção da hipertensão primária, trabalhando na lógica da 

promoção da saúde deste grupo de risco.  
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TABELA 7 - RELAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE NÍVEIS PRESSÓRICOS ELEVADOS E 
ANSIEDADE REFERIDA PELA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 
    Homens    Mulheres  

Faixas etárias   HÁ Ansiedade %   HÁ Ansiedade % 
Faixa etária  20 - 40 anos 3 2 66,7  6 3 50 

Faixa etária  40 - 60 anos 2 1 50  2 2 100 

maior que 60 anos   1 1 100   3 1 33,3 

Total   6 4 66,7  11 6 54,5 

Mulheres n=11 Homens n=6        
Fonte: dados coletados na pesquisa, 2007      

 

Apesar da população feminina no estudo ter referido ansiedade como um 

importante fator de risco (71%), ao analisar a relação da incidência de níveis 

pressóricos elevados e este fator, evidenciou-se que entre os homens (66,7%), a 

ansiedade teve maior significância do que entre as mulheres (54,5%). 

Conforme descrito por Couto (2007), os fatores desfavoráveis encontrados 

nas grandes cidades como a sobrecarga física, o esgotamento mental e a 

ansiedade, transformaram-se em um elemento comum do dia a dia do homem 

moderno. Seus estudos mostram que, nas sociedades industrializadas tem sido 

observado que os níveis de pressão arterial tornam-se progressivamente mais 

elevados do que o esperado com o aumento da idade. Este achado também pôde 

ser comprovado no presente estudo, onde a relação da ansiedade com a incidência 

de níveis pressóricos elevados foi de 75% para os homens e 66,5% de 

representatividade entre as mulheres, considerando as faixas etárias acima de 40 

anos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O interesse inicial do estudo foi de validar a busca ativa como importante 

instrumento na busca da cobertura da população real, de portadores de níveis 

pressóricos elevados. Considera-se que esse objetivo foi alcançado, porque durante 

a realização do estudo foram encontrados novos casos de níveis pressóricos 

elevados na equipe participante, aumentando a prevalência de 7% para 9%. Outro 

achado relevante foi o da incidência de hipertensão arterial na população amostral, 

considerando os novos casos encontrados de níveis pressóricos elevados, que foi 

de 14%, o que se aproxima dos valores esperados para prevalência de hipertensão 

arterial numa determinada população, que é de aproximadamente 17%.  

Outro achado importante, foi a constatação que o “fator de risco” antecedente 

familiar ainda é de forma isolada, o fator de maior prevalência na relação com a 

incidência de níveis pressóricos elevados, seguido pelos fatores emocionais. 

Ao buscar literaturas que sustentassem os achados deste estudo, observou-

se que ainda há grande enfoque nos fatores de risco tradicionais, como, excesso de 

sal na alimentação, fumo, sedentarismo, dentre outros. Porém, o estudo também 

remeteu a outros achados, que direcionaram a necessidade de novas abordagens 

na prevenção da hipertensão arterial, no contexto da Atenção Básica.  

O estudo evidenciou que os fatores emocionais foram os fatores de risco de 

maior relevância nesta população. Esta abordagem tem sido encontrada apenas nas 

literaturas mais recentes sobre o tema.  

Como resultado prático deste estudo, intervenções junto à população-alvo já 

estão sendo realizadas com os grupos de hipertensão da equipe participante. 

Trabalhando na lógica da necessidade observada pelos autores durante a coleta de 

dados, os fatores emocionais têm sido abordados com um novo olhar.  

Por tratar-se de um inquérito epidemiológico, os resultados contribuíram para 

o surgimento de novas estratégias relacionadas à busca ativa de hipertensão na 
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região do Capão Redondo, uma vez que os pesquisadores atuam de forma direta na 

Atenção Básica.  

Este estudo se propôs a contribuir na prática diária do trabalho com os 

portadores de hipertensão arterial, pela equipe de saúde da família. Evidencia-se a 

necessidade de novos estudos que confirmem estes achados, e que encontrem 

soluções viáveis e efetivas na busca pela melhoria da qualidade de vida do portador 

de hipertensão arterial, bem como na prevenção de novos casos.  
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ANEXO II 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 
UNASP-SP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa Busca 
Ativa de Hipertensos em uma equipe de PACS na região do Capão Redondo. 
Essa pesquisa faz parte do nosso trabalho de conclusão da pós-graduação em 
Enfermagem em Saúde Coletiva com Atuação em PSF. No caso de você concordar 
em participar, favor assinar ao final do documento. Sua participação não é 
obrigatória, e a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador(a) ou com a instituição. 
Você receberá um cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do 
pesquisador(a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação.  
A seguir serão dadas as informações gerais da pesquisa. 
 
OBJETIVO: Validar o sistema de busca ativa de hipertensos na equipe amarela da UBS Pq. do 
Engenho II através de um plano de ação que consiga facilitar a identificação de novos casos 
trabalhando na lógica do PACS e do PSF da promoção, prevenção, tratamento e recuperação 
da saúde do hipertenso.  
 
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se concordar em participar da pesquisa, você estará 
respondendo a um questionário e deverá comparecer a UBS se convocado para aferição da 
pressão arterial e possível participação no grupo de hipertensão. Os resultados serão de 
importância para validação da busca ativa baseadas no score de risco, e para o planejamento 
do acompanhamento dos novos casos de Hipertensão arterial. 
 
BENEFÍCIOS: De acordo com os resultados da pesquisa pretendemos apontar propostas de 
intervenção junto aos profissionais procurando melhorar a busca ativa de hipertensos e o seu 
acompanhamento. 
 
 CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Não haverá nenhum gasto com sua 
participação. Os questionários serão distribuídos gratuitamente. Você também não receberá 
nenhum pagamento com a sua participação. 
 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Está garantido o sigilo, o anonimato e a privacidade das 
informações fornecidas pelos sujeitos participantes desse estudo. 
 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Thiago de Castro Menezes 
ENDEREÇO: R. Candal n°1 ap. 01, CEP: 05890-030 São Paulo-SP  
TELEFONES: (0XX11) 58253343 
PESQUISADOR PARTICIPANTE: Kenny Moura Bahia 
ENDEREÇO: Estrada de Itapecerica 5859, CEP: 05858-001 São Paulo-SP  
TELEFONES: (0XX11) 58214217 
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Assinatura do Pesquisador Responsável: __________________________________________ 
 
Assinatura do participante da pesquisa: __________________________________________ 
UNASP- Centro Universitário Adventista de São Paulo – Estrada de Itapecerica 5859 
Fone: (0xx11) 5822-6166 – Cep 05858-001- São Paulo – SP 
 
 
 
 
 
Anexo III 

 
Planilha de Acompanhamento dos Sujeitos da Pesquisa 

 
Datas: 1ª ____/____, 2ª ____/___, 3ª ____/____   ACS:___________________ 

Nome N° Pront. Idade 1ª PA 2ª PA 3ª PA Enc. Grupo Diag. HAS 
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