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RESUMO: Introdução: A hipertensão arterial sistêmica, conhecida também como 

aumento da pressão arterial, é definida como a força exercida do sangue sobre a 

parede do vaso, que varia durante o tempo, dependendo da situação. Tem como 

característica, o aumento da expansibilidade da artéria que busca adaptação ao 

volume de sangue oscilante. Considera-se a HAS problema de saúde pública, pois 

tem altas taxas de mortalidade e morbidade, impactando a qualidade de vida das 

pessoas e também tem altíssimos custos hospitalares com internações devido a 

complicações da doença. Objetivo: Identificar como os portadores de HAS cuidam 

de sua saúde na cidade de São Sebastião no bairro Topolândia no Brasil. 

Metodologia: Pesquisa descritiva quantitativa documental após coleta de uma 

campanha de rastreamento da HAS na unidade de saúde do Topolândia, na cidade 

de São Sebastião, no Brasil. E uma pesquisa bibliográfica através de livros e artigos 

científicos referentes ao assunto de HAS dos últimos doze anos, a busca de dados 

foi feita entre os dias 15, 16, 17 e 18 de Maio do ano de 2017 com a população de 

acesso à unidade de saúde durante esse período.  Resultados: A pessoa 

classificada como Normotensão é aquela considerada até 120x80mmHg, tendo a 

noção que a mesma deverá sempre controlar para que não haja complicações3. O 

indivíduo que está classificado como Limítrofe são aqueles que já passam do limite 

de 120x80mmHg, pois considera-se 120x90mmHg já limítrofe devido o fato de a 

diastólica estar no limite. A relutância dos pacientes já diagnosticados HAS é algo de 

extrema relevância para o enfermeiro, pois a maioria desses clientes não aceitam 

suas condições e acabam abusando de várias formas. Conclusão: O rastreamento 

mostrou que dos entrevistados, em sua maioria eram mulheres e tinham o 

diagnóstico fechado para hipertensão, e que já seguiam o tratamento com dieta 

hipossódica. Cabe ao enfermeiro e sua equipe explicar de forma fácil e incentivar 

por meio de campanhas e nas consultas os pacientes para que assim o mesmo 

tenha um cuidado a mais para a sua atual situação dentro da patologia. 

Palavras-chave: 1 Pressão Arterial; 2 Controlar; 3 Relutância; 4 Enfermeiro; 5 

Reeducar.



 
  
 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), conhecida também como 

pressão arterial (PA), é definida como a força exercida do sangue sobre a parede do 

vaso, que varia durante o tempo, dependendo da situação (atividades e/ou posição). 

Tem como característica, o aumento da expansibilidade da artéria que busca 

adaptação ao volume de sangue oscilante¹. Considera-se a HAS problema de saúde 

pública, pois tem altas taxas de mortalidade e morbidade, impactando a qualidade 

de vida das pessoas e também tem altíssimos custos hospitalares com internações 

devido a complicações da doença. Complicações essas que podem ser renais, 

cardíacas, cerebrais, entre outros. Sabe-se que pelo menos 10% dos casos 

encontrou a causa, mas uma possibilidade que pode ser observada é a 

hereditariedade². Quando se fala de HAS, logo se pensa de uma condição 

multifatorial distinguida por níveis elevados em igual ou mais de 140x90mmHg9. A 

HAS tem uma alta morbimortalidade, com riscos na questão da qualidade de vida, 

isto é o paciente que não adere corretamente ao tratamento, aumenta as chances 

de desenvolver outras patologias relacionadas3, esses fatores que possibilitam o 

aparecimento que são o consumo de sódio em excesso; o consumo de álcool 

excessivamente pode provocar o aumento da PA e também dificultar o tratamento; 

Tabagismo, indivíduos hipertensos tem mais chances de adquirir problemas 

cardíacos; Excesso de peso; Estresse exacerbado; Falta de atividades físicas e 

Diabetes Mellitus². A hipertensão é considerada uma doença silenciosa, pois não 

manifesta nenhum sintoma, a menos que a doença já esteja em estágio avançado, 

manifestando sintomas que incluem cefaleia, vertigem, visão turva, epistaxe e dor no 

peito.  Por isso grande partes das pessoas descobrem seu aumento em uma 

consulta de rotina ou durante pesquisa. Para afirmar-se que um indivíduo é 

hipertenso, deve-se fazer no mínimo duas aferições da pressão arterial, obtidas em 

duas consultas ou mais¹, ².  Quando um indivíduo com mais de 18 anos vai até a 

unidade de saúde para realizar qualquer procedimento e não há nenhum dado 

registrado de aferição de pressão arterial é de extrema importância aferi-la e fazer 

anotação em prontuário3. Nunca ignorando que mesmo se já tem dados registrados, 

continuar anotando em todas as consultas e triagens. Quando é a primeira vez de 

aferição devem-se verificar os dois membros superiores, e caso haja uma diferença, 

tem que considerar a maior. E caso seja algo muito elevado do que é considerado 

normal, temos que realizar um controle diário, este é o primeiro passo para realizar 



 
  
 

um rastreamento eficiente na unidade de saúde3. Outras formas de rastreamento 

eficiente é realizar campanhas de hipertensão dentro da unidade durante a rotina, 

separando um espaço para realizar o procedimento, abordando os pacientes para 

que realizem, sempre mostrando o quanto é importante verificar a Pressão Arterial3. 

Em rastreamentos também é importante verificar crianças, isso quando há materiais 

corretos para aferir a pressão arterial infantil. A aferição deve ser realizada da forma 

mais qualificada possível utilizando técnicas padronizadas, preparo do paciente, o 

esfigmomanômetro calibrado. A técnica mais utilizada é a de ausculta indireta com 

estetoscópio e esfigmomanômetro aneroide ou de coluna de mercúrio¹. A prevenção 

da HAS é feita através das seguintes medidas, adotar um novo estilo de vida, 

manter o peso adequado, não exagerar no consumo de sódio, praticar atividades 

físicas regularmente, abandonar o tabagismo, evitar o uso exorbitante de álcool e 

alimentos ricos em gorduras, desfrutar de momentos de lazer². Pode-se afirmar que 

no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos e pode chegar a 50% para indivíduos 

com 60 a 69 anos e conforme a idade avança essa porcentagem aumenta3. Na 

Europa chega a ser 8% da população com hipertensão, nos EUA em torno de 18%3. 

Existem cerca de um bilhão de indivíduos hipertensos no mundo. No Brasil existe 

atualmente 17 milhões de hipertensos segundo o Ministério de Saúde. Um a cada 

quatro brasileiros é hipertenso, sendo que a maioria são mulheres. A HAS acomete 

em média 25% da população total brasileira e 5% da população de crianças e 

adolescentes 3, 4, 5. As mulheres são as mais atingidas pela HAS em torno de 25%, 

enquanto os homens são em torno de 19% 3,10, isso porque conforme a mulher fica 

mais velha, mais susceptível ficam para doença. Analisando de acordo com os 

números da população mundial considera-se que 9,4 milhões (18%) dos óbitos e 

162 milhões de anos de vida desperdiçados foram incumbidas ao aumento da 

pressão arterial em 2010 6,7. Conforme pesquisas estima-se que 70% da população 

brasileira consome em média 12g por dia de sódio, esse valor é maior que o dobro 

recomendado pela OMS que é abaixo de 5g/dia. Para o preparo dos alimentos 

utiliza-se 75%do sódio consumido e grande parte nos alimentos industrializados6, 8. 

O tratamento é feito de forma medicamentosa com anti-hipertensivos orientados 

pelo médico e o não medicamentoso que é quando paciente deve mudar todo o 

estilo de vida, desde a alimentação até a ideia de sair do sedentarismo, para uma 

vida onde tudo seja saudável9. Mas isso só ocorre quando o paciente está de 

acordo com a mudança, ele deve aceitar e reconhecer que está com uma doença 



 
  
 

crônica sem cura, mas é possível controla-la. A maior dificuldade é fazer com que 

um cliente mude sua rotina diária, isso porque é difícil aceitar que é necessário fazer 

as mudanças3, 9, então os pacientes acabam ficando mais relutantes e abusando 

dos seus limites. É preciso que o paciente tenha a participação e o total apoio da 

família para que ele aceite melhor a sua nova fase 3,9. Além de que uma equipe de 

atenção básica bem estruturada e que apoie todos os clientes também é de extrema 

importância para auxiliar no tratamento de portadores de HAS9. Já o tratamento 

medicamentoso é sempre com anti-hipertensivos, quando estão diagnosticados em 

estágios bem adiantados será iniciado imediatamente esse tipo de tratamento3.  

OBJETIVO: Identificar como os portadores de HAS cuidam de sua saúde na cidade 

de São Sebastião no distrito do Topolândia no Brasil.  

MÉTODO DE PESQUISA: Pesquisa descritiva quantitativa documental através de 

coleta de uma campanha de rastreamento da HAS na unidade de saúde do 

Topolândia, na cidade de São Sebastião, no Brasil. E uma pesquisa bibliográfica 

através de livros e artigos científicos referentes ao assunto de HAS dos últimos doze 

anos. Na questão norteadora para está pesquisa é para saber como está os 

cuidados pessoais com a população hipertensa na cidade de São Sebastião. 

Através disso, responder como o enfermeiro tem o papel de auxiliar na aceitação do 

paciente em relação ao seu tratamento.Todos os artigos e livros inclusos nessa 

pergunta tinham que estar relacionado com hipertensão arterial sistêmica, 

alimentação e tratamento de pacientes com HAS e o papel do enfermeiro na 

orientação eficaz no cuidado com HAS. O rastreamento foi executado de comum 

acordo com a unidade básica de saúde e corresponsáveis juntamente com os 

responsáveis por está pesquisa. Todos os dados da pesquisa foram realizados em 

sigilo total, isto é, os nomes dos pacientes abordados, não são divulgados, apenas 

as iniciais, idade, se é diagnosticado com HAS ou não e se a alimentação do cliente 

era hipo, normo ou hiperssódica, para poder ter uma ideia de como paciente cuida 

de seu tratamento. A busca de dados foi feita entre os dias 15, 16, 17 e 18 de Maio 

do ano de 2017 com a população de acesso à unidade de saúde durante esse 

período. Os dados foram coletados com 256 pessoas de ambos os sexos que 

tinham ou não o quadro de Hipertensão Arterial Sistêmica.  Já a pesquisa 

bibliográfica foi realizada de Abril até Maio de 2017. A cidade de São Sebastião, no 

litoral norte do estado de São Paulo, no Brasil, tem um nível financeiro muito grande, 

devido ao fato de ser uma cidade petrolífera, portuária e turística, porém ainda há 



 
  
 

uma desigualdade social entre os bairros da cidade. Nos bairros denominados como 

de região costa sul é muito defasado e isso acontece também na região central e de 

costa norte da cidade, foi escolhido o bairro do Topolândia por ser um dos bairros 

mais populosos e onde agrega quatro ESF em uma única unidade de saúde. Este 

bairro tem um número considerável de indivíduos com condições financeiras 

extremamente precárias, onde em algumas casas não há tratamento de esgoto, 

entre outras condições.  

 

RESULTADOS: A realização dessa pesquisa foi feita graças a população de acesso 

da unidade de saúde do distrito do Topolândia na cidade de São Sebastião, litoral 

norte de São Paulo, no Brasil, realizado a partir do mês de Maio de 2017. O 

rastreamento para saber como estavam os cuidados dos pacientes em relação à 

HAS e descobrir novos casos, além de saber como os pacientes se alimentavam de 

acordo com opinião de cada um. Foram entrevistados em 256 pessoas de ambos os 

sexos como podemos ver abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Sexo dos rastreados. Realizado pelos autores. 

Conforme os dados foram entrevistados 92 homens e 164 mulheres de 

diferentes faixas etárias. Já o gráfico abaixo está relacionado com a classificação de 

PA, 41 homens estavam em classificação de Normotensão e 89 mulheres também 

em classificação de Normotensão; 27 homens estavam em classificação Limítrofe e 

41 mulheres em classificação Limítrofe; 24 homens estão em classificação 

hipertensão e 34 mulheres estão em classificação de hipertensão. 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Classificação da PA dos Rastreados. Realizado pelos autores. 

Esses dados são referentes aos seguintes parâmetros:  

Classificação  Pressão sistólica 

        (mmHg) 

Pressão diastólica  

        (mmHg) 

Ótima <120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 

HIPERTENSÃO 

Estágio 1 (Leve) 140-159 90-99 

Estágio 2 (Moderado) 160-179 100-109 

Estágio 3 (grave)  ≥ 180  ≥110 

Sistólica   ≥140 < 90 

Tabela 1: Classificação de PA. Retirado do Caderno de Atenção Básica: Hipertensão Arterial 

Sistêmica, pág. 33. 

A pessoa classificada como Normotensão é aquela considerada até 

120x80mmHg, tendo a noção que a mesma deverá sempre controlar para que não 

haja complicações3. O indivíduo que está classificado como Limítrofe são aqueles 

que já passam do limite de 120x80mmHg, pois considera-se 120x90mmHg já 

limítrofe devido o fato de a diastólica estar no limite. Nesses casos deve sempre ter 



 
  
 

recomendações para que o paciente comece a ficar em estado de alerta. Os clientes 

identificados como hipertensos são aqueles são iguais ou maiores do que 140x90 

mmHg 1,2,3. Caso seja a primeira vez que deu esses valores o paciente deverá ser 

observado rotineiramente por alguns dias, para avaliar se realmente está 

desenvolvendo a patologia crônica ou se é apenas algum problema emocional que a 

paciente passou naquele momento. Esses pacientes que estavam com pressão 

arterial alterada, onde estavam em estado de alerta foi um total de dez pacientes 

que já tinham o quadro patológico de HAS, a maioria alegava que não tinham 

tomado o medicamento, ou que não gostavam de tomar a medicação, ou que 

estavam com problemas pessoais por este motivo não precisavam ir para avaliação 

médica. A relutância dos pacientes já diagnosticados HAS é algo de extrema 

relevância para o enfermeiro3, pois a maioria desses clientes não aceitam suas 

condições e acabam abusando de várias formas. E o enfermeiro tem que reeducar 

esses pacientes para que eles tenham noção de que a vida deles agora não é como 

a alguns anos, onde não tinha restrição para nada. Sempre que o enfermeiro for 

realizar a consulta de enfermagem deve ter a orientação relacionada com o 

processo educativo3 e deve mostrar as formas fáceis e como o paciente deve cuidar 

da saúde para ter uma longevidade. Além de que o enfermeiro deve mostrar que 

caso o paciente não siga de forma correta o seu tratamento ele pode ter 

consequências gravíssimas para a sua saúde. Além dos pacientes já diagnosticados 

com HAS, durante os dias de rastreamento foi identificado dois pacientes de sexo 

masculino que estavam com a PA alterada, ambos aceitaram fazer a avaliação 

médica, para receberem as orientações e depois conversaram com a equipe de 

acolhimento, ambos os pacientes foram fazer os procedimentos todos os dias para 

verificar se realmente poderiam estar adquirindo o quadro hipertensivo. Uma 

senhora que foi para o rastreamento estava com a pressão alterada, mas por 

problemas pessoais pois não tinha diagnóstico de HAS, isso ocorreu devido ao fato 

de que na semana seguinte ela iria realizar uma cirurgia e aquilo estava a deixando 

muito nervosa, então não foi considerada como um novo caso detectado pelo 

rastreamento. Durante o rastreamento foi perguntado para cada um dos indivíduos 

como eles consideravam o consumo de sal no dia-a-dia, onde 115 mulheres 

disseram que a alimentação era hipossódica; 37 mulheres responderam que tinham 

uma alimentação normossódica e 12 mulheres responderam ter uma alimentação 

hiperssódica. Em questão dos homens 46 responderam ter uma alimentação 



 
  
 

hipossódica; 32 responderam terem uma alimentação normossódica e 14 disseram 

ter uma alimentação hiperssódica. 

 

Gráfico 3: Classificação de Alimentação dos Rastreados. Realizado pelo grupo. 

Em nenhum momento foi realizado exames para identificar realmente os 

dados desses pacientes, tudo foi de acordo com os seus relatos. Porém o que foi 

mais representativo que a maioria dos pacientes que já eram hipertensos foi os que 

mais responderam ter uma alimentação hiperssódica. Essa pergunta é de extrema 

importância para saber se o paciente tem noção de quanto sal ele come, se ele tem 

noção de como aquilo pode prejudica-lo e para identificar o porquê o paciente ainda 

continua naquela forma de alimentação (quando em nível de hiperssódica), e 

mostrar o quanto aquilo pode acarretar em problemas futuros. 

 

CONCLUSÃO: Com este artigo, pode-se concluir que a Hipertensão Arterial 

Sistêmica é uma doença que afeta grande parte da população e que seus sinais e 

sintomas devem ser observados até em pacientes que não tem o diagnóstico da 

HAS. Sabe-se que a aferição da pressão arterial deve ser realizada em todas as 

pessoas acima dos 18 anos, e se houver o diagnóstico da HAS é importantíssimo 

que o paciente comece o tratamento e o siga corretamente, para que assim evite 

complicações futuras, que podem acometer funções principais do organismo, como 

as funções cerebrais, cardíacas e renais. O paciente que se dispõe à aderir ao 

tratamento, logo é instruído pela equipe de atenção básica que deverá passar por 

uma mudança geral em sua rotina, mudando sua alimentação e sabendo que o ideal 

é praticar exercícios físicos, porém em alguns casos o paciente necessita também 

de medicamentos para auxiliar no controle da hipertensão. O rastreamento realizado 



 
  
 

na UBS da Topolândia mostrou que dos entrevistados, em sua maioria eram 

mulheres e tinham o diagnóstico fechado para hipertensão, e que já seguiam o 

tratamento com dieta hipossódica. Nos casos em que ambos os sexos a PA estava 

além do normal foi relatado pelos pacientes em muitos casos, que não haviam 

tomado sua medicação de rotina. Aqueles pacientes que estavam com a Pressão 

Arterial alterada, foi realizado a parte educativa, mostrando a necessidade do auto 

cuidado com a alimentação, com o uso regular da medicação e que o 

acompanhamento com a equipe de atenção básica é importante, para controle da 

hipertensão arterial. Sempre que possível o enfermeiro deve esclarecer as dúvidas 

do paciente, identificar nesses casos de alteração onde está o problema para o 

aumento da pressão arterial e reeduca-lo mostrando as consequências que ele pode 

ter se não aderir ao tratamento, e se cuidar corretamente. Cabe ao enfermeiro e sua 

equipe explicar de forma fácil e incentivar por meio de campanhas e nas consultas 

os pacientes para que assim o mesmo tenha um cuidado a mais para a sua atual 

situação dentro da patologia. 
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