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RESUMO: 

O aumento global da prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa 

importante prejuízo à qualidade de vida e incorre em altos encargos para os sistemas 

de saúde. Medidas educativas emancipatórias são apontadas como importantes 

estratégias de prevenção e acompanhamento que visam à melhoria da saúde e da 

qualidade de vida, com vistas no autocuidado e mudança dos hábitos. O presente 

trabalho tem como objetivo elaborar e implantar atividades educativas de saúde de 

forma lúdica, para portadores com hipertensão arterial sistêmica (HAS) no âmbito da 

atenção básica em saúde no município de São José do Rio Preto- SP. Trata-se de um 

estudo transversal que será realizado em duas etapas: a primeira será a elaboração 

de jogos educativos e de um questionário estruturado para obter informações sobre 

conhecimento e hábitos dos hipertensos. A amostra de estudo será de 

aproximadamente 100 usuários hipertensos cadastrados no programa Hiperdia de 6 

(seis) unidades básicas de saúde (UBS). Foram elaborados até o momento 3 (três) 

jogos educativos com o objetivo de promover a aprendizagem, evidenciada pelo 

aumento do nível de conhecimento, e aspectos mais abrangentes, como a mudança 

de comportamentos e melhora na qualidade de vida. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A HAS tem alta 

prevalência e baixas taxas de controle. É considerada um dos principais fatores de 

risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública¹. A 

Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É 

também o principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica 

terminal². Modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo quanto 

ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, tabagismo e uso 

excessivo de álcool são fatores de risco que devem ser adequadamente abordados e 

controlados. Levando-se em conta todos esses fatores intimamente relacionados, é 



de fundamental importância a implementação de modelos de atenção à saúde que 

incorporem estratégias de educação individuais e coletivas a fim de prevenir e 

alcançar o controle adequado dos níveis pressóricos com uma consequente redução 

dos altos custos envolvidos no controle e tratamento de suas complicações.  

 

1. Objetivo 

Desenvolver e implantar atividades educativas de saúde de forma lúdica, para 

portadores com hipertensão arterial sistêmica (HAS) no âmbito da atenção básica em 

saúde.  

 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal que será realizado com usuários do sistema  

público de saúde primária no município de São José do Rio Preto- SP. O estudo será 

desenvolvido em 6 unidades básicas de saúde UBS do município de São José do Rio 

Preto –SP. As unidades básicas de saúde UBS são: UBS Anchieta, USB Jardim 

Americano, USB Parque Industrial, UBS Maria Lúcia, UBS Vila Elvira, UBS Vila Mayor. 

Os critérios de seleção das UBS do município de São José do Rio Preto foram: 

pertencerem ao programa de integração comunitária (PIC) da instituição FACERES, 

ser referência no desenvolvimento de ações de promoção de saúde e estar localizado 

em regiões com extratos sociais variados. A amostra de estudo será de 

aproximadamente de 100 usuários das UBS hipertensos cadastrados no programa 

Hiperdia de ambos os sexos não havendo restrições de idade. A participação 

voluntária dos usuários será precedida de apresentação e esclarecimentos dos 

objetivos e procedimentos metodológicos de pesquisa. O presente estudo será 

realizado em duas etapas a primeira será a elaboração de jogos educativos e de um 

questionário estruturado para obter informações sobre conhecimento e hábitos dos 

hipertensos. Etapa 1. Elaboração de jogos lúdicos educativos para aplicação aos 

usuários da UBS cadastrados no programa Hiperdia. A elaboração dos jogos ocorreu 

após várias reuniões com os profissionais de saúde do programa do Hiperdia e com 

a vivencia da aluna na UBS no programa de integração comunitária (PIC) da 

instituição FACERES de São José do Rio Preto. Em seguida ocorreu a elaboração de 

um questionário abordando fatores nutricionais, medicação, exercícios físicos e 

crenças e atitudes quanto à saúde pessoal. Etapa 2. Aplicação do questionário e dos 

jogos aos usuários hipertensos da UBS cadastrados no programa Hiperdia. O 



questionário será aplicado antes da aplicação dos jogos com objetivo de identificar 

conhecimento prévio sobre hipertensão e hábitos de vida. Em seguida, ocorrerá a 

aplicação dos jogos pelo acadêmico aos usuários hipertensos do programa do 

Hiperdia com ajuda de profissionais de saúde da unidade básica. No próximo encontro 

com os hipertensos será aplicado o mesmo questionário com o objetivo de validar os 

jogos educativos. 

 

3. Resultados preliminares 

Foram elaborados até o momento 3 jogos educativos com o objetivo de promover a 

aprendizagem, evidenciada pelo aumento do nível de conhecimento, e aspectos mais 

abrangentes, como a mudança de comportamentos, conscientização da adesão do 

tratamento e melhora na qualidade de vida. Os jogos irão avaliar a eficácia de 

intervenções educativas como mediadoras na educação em saúde. 

Jogos educativos direcionados a portadores de Hipertensão: 

1.O JOGO DO SINAL  

Objetivo: Esta ação poderá significar o engajamento e a participação ativa do 

jogador sobre em qual cor do sinal este deverá ser colocado e, assim, 

proporcionará, aos portadores de hipertensão oportunidade de conhecer outras 

opções de alimentos e em qual horário de refeição este é mais adequado para ser 

consumido. 

2.JOGO DA MEMÓRIA 

Objetivo: Estimular comportamentos do autocuidado, para uma melhor qualidade de 

vida do paciente evitando complicações. 

3. JOGO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL. 

Objetivo: Esse jogo tem como objetivo avaliar o conhecimento dos portadores de 

hipertensão arterial sobre a doença e esclarecer as dúvidas frequentes sobre o 

tema. 
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