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1. RESUMO  

A Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) é a doença com maior fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares do mundo. Em 2006, no 

Brasil, 29,4 % dos óbitos foram relacionados à HAS e em 2012 foi constatado que 

24,3% da população têm hipertensão. Trata-se de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica com o objetivo de identificar o papel do enfermeiro nas práticas de 

autocuidado ao paciente com hipertensão arterial. Para a sua realização foi 

consultada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos Descritores: 

hipertensão, papel do enfermeiro e autocuidado. As práticas de autocuidado devem 

ser compreendido pelo paciente como possibilidade de evitar os possíveis agravos 

da doença. Essas práticas devem ser desenvolvidas de forma deliberativa em seu 

próprio benefício, com o propósito de manter a vida. Os resultados preliminares tem 

mostrado que o enfermeiro realiza a educação em saúde, orientando e incentivando 

as práticas de autocuidado ao paciente hipertenso, como:  a mudança de hábitos 

alimentares, a realização de atividades física, o controle da pressão arterial, dentre 

outras.  

2. INTRODUÇÃO  

A hipertensão Arterial Sistólica é a doença mais potente como fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares no mundo. Costuma ser 

assintomática, sendo muitas vezes seu diagnóstico e tratamento negligenciados. No 

ano de 2006, foram registrados no Brasil 302.682 óbitos relacionados a doenças do 

aparelho circulatório, o que correspondeu a 29,4% do total de óbitos do país 

(PIERIN, 2010; BUB et al., 2006). Apesar dos riscos que a hipertensão apresenta, a 

terapia é falha, sendo considerado um grande desafio à saúde pública, pois a 

maioria dos hipertensos não tem a pressão arterial controlada, ou por não adotarem 

o tratamento correto, ou pela falta de incentivo e orientação profissional inadequada 

(MENDES et al., 2015). Com esse cenário, considera-se necessário medidas para o 

controle da hipertensão, sendo o autocuidado a principal delas. A educação em 

saúde no cuidado ao hipertenso é uma competência inerente do enfermeiro, sendo 

as práticas do autocuidado uma forma de ampliar o seu conhecimento e realizar o 

controle eficaz, visando retardar futuros agravos da doença (SILVA et al., 2013; 

REGIS E BATISTA, 2015). 

Pelo exposto, questiona-se: o enfermeiro incentiva e orienta as práticas de 

autocuidado nas pessoas hipertensas, contribuindo para a diminuição dos fatores de 



riscos para as doenças cerebrovasculares? Esta pesquisa tem o objetivo de 

identificar o papel do enfermeiro nas práticas de autocuidado ao paciente com 

hipertensão arterial sistólica. Espera-se contribuir com o desenvolvimento de ações 

que promovam o aumento da percepção de risco para doenças cerebrovasculares, 

além de apresentar os benefícios por a adoção de hábitos de vida saudável. 

3. OBJETIVO 

Identificar, por meio da revisão bibliográfica, o papel do enfermeiro nas 

práticas de autocuidado ao paciente com hipertensão arterial sistólica.  

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para a realização da pesquisa 

foi consultado o portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da 

combinação dos Descritores: hipertensão, papel do enfermeiro e autocuidado. 

Considerou-se para o estudo, 39 artigos produzido na íntegra, publicados na língua 

portuguesa e no período entre 2006 a 2016. O tratamento dos dados tem sido 

realizado por meio da análise de conteúdo em consonância com o objetivo proposto.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Pesquisas realizadas pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), no ano de 2012, mostraram 

que 24,3% da população brasileira tem hipertensão arterial, sendo mais comuns 

entre as mulheres que entre os homens (BRASIL, 2014). As práticas de autocuidado 

devem ser vistas pelo paciente como algo mais complexo do que só a aceitação do 

tratamento prescrito pelo médico. Deve ser compreendido como a possibilidade de 

evitar os possíveis agravos da doença, ou seja, mudar de hábitos de vida como: 

optar por uma alimentação adequada, diminuir o consumo de sal e alimentos 

gordurosos, ter a prática regular de atividades físicas, abandonar o tabaco e bebidas 

alcoólicas, identificar fatores de estresse, dentre outros (LOPES et al., 2008).  

Em estudo realizado por Lopes et al. (2008), os hipertensos compreendem a 

importância do autocuidado para o controle da hipertensão, mas possuem uma 

alimentação deficiente, apresentam sedentarismo e outros fatores que agravam a 

doença. Somado a isso, os profissionais da saúde incentivam o paciente a aceitar 

uma mudança no estilo de vida para o controle da hipertensão de forma autoritária, 

apenas para cumprir a prescrição médica. Para Mendes et al. (2015) os pacientes 

com HAS comparecem às consultas de enfermagem na atenção primária, mas  não 



participam das atividades educativas, nem aderem a alimentação saudável e a 

prática de atividades físicas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Cabe aos profissionais da saúde e principalmente ao enfermeiro, a orientação 

e o incentivo para as práticas de autocuidado, pois este profissional realiza a 

educação em saúde, orientando e incentivando a mudança de hábitos alimentares, a 

realização de atividades física, o controle da pressão arterial, dentre outras.  

No entanto a adesão ao autocuidado também dependerá, da percepção que o 

indivíduo e seu grupo familiar têm da doença.  
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