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Estudo da qualidade de vida de usuários com Hipertensão Arterial Leve, 

participantes do grupo operativo na Estratégia de Saúde da Família 

 
Resumo 

A hipertensão arterial sistêmica é um dos maiores problemas de saúde  

pública no Brasil e no Mundo. A adesão ao tratamento é uma das dificuldades 

encontradas no atendimento. Desse modo a educação em saúde associada 

aos grupos operativos é uma opção para a adoção medidas benéficas e 

preventivas. É objetivo deste estudo conhecer a qualidade de vida dos usuários 

com Hipertensão Arterial Leve frequentadores do grupo operativo na Estratégia 

de Saúde da Família. Esta pesquisa configura-se em um estudo quantitativo 

analítico de corte transversal. A pesquisa será realizada na Unidade Básica de 

Saúde da Família Fernando Arruda Torres, Bairro Nova Lima, Campo Grande, 

MS. Serão aplicados questionários de perfil epidemiológico, MINICHAL e 

WHOQOL-100. Espera-se que o grupo operativo seja eficaz na evolução do 

tratamento dos clientes, a fim de prevenir a cronicidade da doença e elevar o 

nível da qualidade de vida dos participantes. 

 
Introdução 

Segundo a OMS a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos 

maiores problemas de saúde pública no Brasil e no Mundo, suas complicações 

são responsáveis por uma alta frequência de internações no país. Estima-se 

que haja cerca de 600 milhões de hipertensos no mundo, destes 30 milhões 

são brasileiros. A HAS é um dos principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, que constituem a primeira causa de mortalidade no país 

(BEZERRA et al. ARAÚJO et al., 2011). 

A adesão ao tratamento é uma das dificuldades encontradas no 

atendimento, pois 50% dos hipertensos conhecidos não fazem nenhum 

tratamento e entre os que fazem, poucos têm a pressão arterial controlada 

(ANDRADE et al., 2009). A HAS colabora de maneira significativa para 

modificações na qualidade de vida (QV), visto que interfere na capacidade 

física, emocional, social, intelectual, profissional e outras atividades cotidianas 

dos portadores desta enfermidade e não somente na parte fisiopatológica 

(SANTOS et al., 2008). 



Desse modo a educação em saúde associada aos grupos operativos é 

uma opção para incentivar o hipertenso a adotar medidas benéficas e 

preventivas para minimização das complicações e o controle da doença (MORI, 

2010). O trabalho educativo em grupos consiste numa valiosa alternativa para 

se buscar a promoção da saúde que permite o aprofundar discussões e a 

ampliar conhecimentos, de modo que as pessoas superem suas dificuldades e 

obtenham maior autonomia, melhores condições de saúde e qualidade de vida 

(SANTOS et al., 2008). 

 
Objetivos 

Conhecer a qualidade de vida dos usuários com Hipertensão Arterial 

Leve frequentadores do grupo operativo na Estratégia de Saúde da Família. E 

descrever o perfil epidemiológico dos usuários. 

 
Metodologia 

Esta pesquisa configura-se em um estudo quantitativo analítico de corte 

transversal. A pesquisa será realizada, na Unidade Básica de Saúde da Família 

Fernando Arruda Torres, Bairro Nova Lima, Campo Grande – MS.  Será 

utilizada uma população constituída por 30 usuários portadores de Hipertensão 

Arterial Leve cadastrados no grupo. Serão incluídos indivíduos de ambos os 

sexos, com idade superior a 18 anos, em acompanhamento pela equipe da 

UBSF Fernando Arruda e o Nasf no Grupo Operativo. Serão excluídos 

indivíduos em acompanhamento temporário, que não participam do Grupo 

Operativo. Os dados serão organizados em um banco de dados e submetidos 

à estatística descritiva e analítica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Plataforma Brasil sob o número 13376513.3.0000.5161. 

 
Desenvolvimento 

Logo após a participação nas atividades do grupo operativo, os 

participantes serão convidados a participarem do estudo, e após o aceite e 

assinatura do TCLE a pesquisa será iniciada. O estudo será realizado através 

de questionários para o levantamento epidemiológico dos indivíduos, com as 

variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, tabagismo, atividade física, 

dieta, tratamento medicamentoso, antecedentes vasculares e procedência; 

com aplicação do mini-Questionário de Qualidade de Vida em Hipertensão 



Arterial (MINICHAL) um questionário específico e de rápida aplicação e do 

WHOQOL-100, um instrumento que aborda os mais diversos fatores da vida do 

indivíduo em um contexto global. 

 
Resultados preliminares 

Espera-se que o grupo operativo seja eficaz na evolução do tratamento, 

lhes proporcionando a adesão ao tratamento medicamentoso e não-

medicamentoso, o esclarecimento de possíveis dúvidas, além da interação e 

troca de experiências. A fim de prevenir a cronicidade da doença e elevar o 

nível da qualidade de vida dos participantes. 

Este estudo não possui resultados preliminares, devido à pesquisa ser 

recentemente aprovada pelo no comitê de ética-Plataforma Brasil. Durante este 

período estão sendo feitos levantamentos bibliográficos e o acompanhamento 

do grupo operativo na UBSF Fernando Arruda Torres. 
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