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Resumo 

O objetivo do presente estudo foi descrever a importância da enfermagem na 

implantação de métodos preventivos e na adesão do paciente ao tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa 

da literatura com busca por artigos em sítios da rede mundial de computadores, na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em livros e revistas científicas. Os critérios de 

inclusão dos referenciais do texto foram: textos disponíveis em língua portuguesa, na 

íntegra, publicados entre 2002 e 2017. Foram excluídos aqueles artigos que não 

atendiam o objetivo do estudo. O período para coleta de dados ocorreu entre os 

meses de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. Foram utilizadas 16 referências para 

a elaboração deste trabalho. A HAS é uma das doenças crônicas, de maior 

prevalência na população. Segundo a revisão de literatura, no Brasil, estima-se que 

haja 30 milhões de portadores de hipertensão, cerca de 30% da população adulta. 

Entre as pessoas com mais de 60 anos, calcula-se que mais de 60% são 

hipertensos. É imprescindível o envolvimento do enfermeiro, cabendo a todos 

abordar aspectos de prevenção e de promoção à saúde. A implantação do 

Programa Saúde da Família (PSF), aliado à equipe de enfermagem, dispõe de 

ações que são compartilhadas com os portadores de HAS, estimulando a prática do 

autocuidado. Concluiu-se que as práticas educativas devem atender às 

necessidades individuais e familiares para maior adesão ao tratamento. O 

enfermeiro contribui de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida do 

portador de HAS. 

 

Palavras-chave: Hipertensão; Enfermagem em Saúde Comunitária; Educação em 

saúde. 

 

Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) destaca-se como principal causa de 

morte no Brasil e no mundo. Sendo um grave problema de saúde pública por se 

tratar de uma doença crônica. Entretanto, trata-se de uma doença não curável 

necessitando de tratamento por toda a vida (1). 

O conceito de pressão arterial (PA) é dado pela força com a qual o coração 

bombeia o sangue através dos vasos. É determinada pelo volume de sangue que sai 

do coração e a resistência que ele encontra para circular no corpo. Ela pode ser 
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modificada pela variação do volume de sangue ou viscosidade, da frequência 

cardíaca (batimentos cardíacos por minuto) e da elasticidade dos vasos (1,2). 

É considerada HAS quando a pressão arterial sistólica estiver igual ou maior a 

140 milímetros de mercúrio (mmHg) e a diastólica estiver igual ou maior que 90 

mmHg, sendo então considerada um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. A maioria dos casos de HAS surge de forma assintomática, de 

maneira que seus portadores só percebem sua presença eventualmente, quando 

algum órgão já está em estado comprometido (2). 

O Ministério da Saúde (MS) propõe três estratégias para tratar a HAS: 

educação, modificação dos hábitos de vida e medicamentos, se necessário.  A 

melhor alternativa ainda é prevenir o surgimento de danos, melhorando a qualidade 

de vida destes pacientes e promovendo o tratamento adequado da HAS. O 

desenvolvimento de ações de promoção de estilos de vida mais saudáveis como 

estratégias para evitar o surgimento da doença, bem como a sua detecção precoce, 

minimizando danos, incapacidades, riscos e gastos, são fundamentais no cuidado 

com pacientes hipertensos. A atenção básica, em especial a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), tem papel central no sentido da implementação do cuidado integral à 

HAS (3,4). 

O enfermeiro conscientiza o portador sobre a boa adesão ao tratamento 

terapêutico indicado e salienta sobre práticas adotadas para melhor qualidade de 

vida, como redução de ingesta de álcool e sódio e a prática de atividades físicas. 

Essas indicações são importantes, pois já existem evidências do seu efeito na 

redução da PA, possuem baixo custo, ajudam no controle de fatores de risco para 

agravos, aumentam a eficácia do medicamento (necessitando de menores doses e 

de menor número de fármacos) e reduzem o risco cardiovascular (5). 

O tratamento para HAS pode ser classificado em medicamentoso e não 

medicamentoso. O tratamento medicamentoso baseia na escolha adequada de um 

fármaco para que ocorra a redução da pressão arterial para os valores ideais, 

atualmente existem disponíveis sete classes de medicações anti-hipertensivas no 

mercado brasileiro (6).  

Já o tratamento não medicamentoso é a adoção de hábitos de vida 

saudáveis, restrição de alimentos ricos em sódio, lipídios e carboidratos simples, 

abandono do tabagismo e controle de peso ainda o aumento da ingestão de 

potássio, controle das dislipidemias, suplementação de cálcio e magnésio, podendo 
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estar associado ao tratamento como medida para reduzir a PA, aumentar a eficácia 

da terapia medicamentosa além de diminuir o risco cardiovascular (6,7). 

Um dos fatores que mais interferem no controle da HAS é a resistência ao 

tratamento. A não adesão estabelece barreiras no processo de tratamento, não 

contribuindo para minimizar as complicações decorrentes. As dificuldades em mudar 

o estilo de vida e não seguir a prescrição terapêutica são consideradas um dos 

maiores problemas no tratamento da doença, mas a falta de informações sobre a 

enfermidade também é considerada um fator importante para a não adesão (5). 

É importante entender os hábitos de vida das pessoas como forma adaptativa 

e a mudança de hábitos não passa por um processo impositivo de condutas, mas 

por uma atitude compreensiva e efetiva nos cuidados com a saúde. O enfermeiro 

tem uma importante participação nesse processo, que envolve estilo de vida e 

cuidado, no sentido de facilitar a mudança de comportamento, baseada num modelo 

de promoção e prevenção de saúde (5). 

 

Objetivo 

Desta forma o presente estudo teve como objetivo descrever a importância da 

enfermagem na implantação de métodos preventivos e na adesão do paciente ao 

tratamento da HAS. 

 

Metodologia 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura com busca por 

artigos em sítios da rede mundial de computadores e na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

Para busca de informações sobre a temática foram utilizados os seguintes 

descritores: Hipertensão, Enfermagem em Saúde Comunitária e Educação em 

Saúde.  

Os critérios de inclusão dos referenciais do texto foram: textos disponíveis em 

língua portuguesa, na íntegra, publicados entre 2002 e 2017. Foram excluídos 

aqueles artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período para coleta de 

dados ocorreu entre fevereiro de 2017 a janeiro de 2018. Foram utilizadas 15 

referências para a elaboração deste trabalho. 

 

Desenvolvimento 
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A HAS é uma das doenças de maior prevalência na população. No Brasil, a 

Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), estima que haja 30 milhões de 

portadores de hipertensão, cerca de 30% da população adulta. Entre as pessoas 

com mais de 60 anos, mais de 60% calcula-se ter HAS (2). 

A prevenção e o controle da HAS trazem implicações importantes e a 

utilização de novas estratégias e abordagens que identifiquem com mais precisão os 

indivíduos em situação de risco, oferecem benefícios tanto para o indivíduo com 

HAS, como para a sociedade. Contudo, por ser uma doença crônica, o controle 

requer acompanhamento e tratamento por toda a vida (6).  

Adesão ao tratamento é fundamental para o sucesso da terapia instituída pela 

equipe de saúde. O termo adesão vai muito além do simples seguimento da 

prescrição medicamentosa e envolve aspectos que influenciam no tratamento; 

relacionados ao paciente (sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível 

socioeconômico); à doença (cronicidade, ausência de sintomas e consequências 

tardias); às crenças de saúde, hábitos de vida e culturais; ao tratamento dentro do 

qual existe a qualidade de vida (custos, efeitos indesejáveis, esquemas terapêuticos 

complexos); à instituição política de saúde (acesso ao serviço de saúde, tempo de 

espera versus tempo de atendimento); e finalmente, ao relacionamento com a 

equipe de saúde (5). 

Com o intuito de reduzir a morbimortalidade, o tratamento proposto pela 

equipe de saúde é de fundamental importância. Deve-se apresentar um plano de 

controle barato e simples como: modificações no estilo de vida (perda de peso, 

limitação da ingestão de álcool, aumento da atividade física, redução da ingestão de 

sódio, não fumar); dar explicações claras ao paciente sobre a doença; fazer 

prescrições medicamentosas de forma mais simplificada possível; facilitar a 

aquisição do medicamento pelo paciente e sua escolha correta (8,9).  

Em relação à terapêutica não medicamentosa, há menor taxa de adesão 

comparada com a terapia medicamentosa, pois ocorrem mudanças problemáticas no 

cotidiano, como: restrições alimentares, lazer e trabalho. Pacientes em uso de 

medicação têm uma maior dificuldade em aderir à terapia não medicamentosa, pois 

acreditam que apenas o medicamento é suficiente para o controle da doença (10-

12). 

Em 1994, o MS implantou o ESF, com o objetivo de reorganizar a prática 

assistencial a partir da atenção básica. A dinâmica proposta pelo ESF é centrada na 



5 

promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, 

permitindo a identificação mais acurada e um melhor acompanhamento em 

pacientes com HAS. A priorização do cuidado aos hipertensos é orientada pela 

Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS (NOAS-SUS 01/2001), que 

estabelece, como responsabilidade dos municípios, as ações estratégicas de saúde, 

entre elas, o controle da HAS (9).  

O enfermeiro detém competências e habilidades para atuar visando à 

educação em saúde desse grupo específico mediante todos os fatores que possam 

contribuir para não adesão ao tratamento da HAS pelo paciente. A prevenção, a 

promoção e a educação em saúde, realizadas da forma adequada, contribuem muito 

para a redução de gastos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (8). 

O excesso de massa corporal é um fator predisponente para a HAS, podendo 

ser responsável por 20% a 30% dos casos; 75% dos homens e 65% das mulheres 

apresentam a doença diretamente atribuível a sobrepeso e obesidade. Apesar do 

ganho de peso estar fortemente associado com o aumento da PA, nem todos os 

indivíduos obesos tornam-se portadores de HAS (10).  

A atividade física deve estar representada por exercícios físicos aeróbicos tais 

como caminhadas, ciclismo, natação e corrida, realizadas numa intensidade entre 50 

a 70% do consumo máximo do oxigênio, com duração de 30 a 45 minutos, três a 

cinco vezes por semana. As ações propostas acima estão intimamente relacionadas 

a mudanças de estilo de vida e adoção hábitos saudáveis, aos pacientes portadores 

de HAS. Dentro desta estratégia, associando-se a dieta e as mudanças que 

proporcionem diminuir ou eliminar os fatores de risco externos, podemos auxiliar na 

prevenção e no tratamento da HAS (10,11). 

O tabagismo constitui-se também um grave fator de risco cardiovascular, 

porém evitável. O indivíduo deve ser informado sobre os malefícios do tabagismo 

para que se conscientize dos danos à saúde que esse pode causar num indivíduo 

portador de HAS (8). 

Em relação o consumo de bebidas alcoólicas, os efeitos dependem 

fundamentalmente da quantidade, da regularidade da ingestão, do tipo de bebida, do 

estado nutricional, se há tabagismo associado, da suscetibilidade individual e de 

fatores genéticos (10). 

O consumo de sal deve ser controlado. É saudável uma pessoa ingerir até 6g 

de sal por dia (100mmol ou 2,4 g/dia de sódio). Medidas como evitar o saleiro à 
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mesa e reduzir ou abolir os alimentos industrializados, como enlatados, conservas, 

frios, embutidos, sopas, temperos, molhos prontos e salgadinhos (11).  

Esses são exemplos de fatores de risco modificáveis, que podem ser abolidos 

ou até mesmo substituídos da vida de um paciente portador de HAS, trazendo com 

isso um equilíbrio e qualidade de vida, podendo até controlar a PA sem o uso de 

medicamentos (12). 

Podem ser considerados como fatores de risco não modificáveis: a idade, o 

gênero, a etnia e a genética como potenciadores para o desenvolvimento da HAS. 

Quanto à terapêutica, medicações que não apresentam resultados e nem efeitos 

colaterais ou de preço alto, tornam-se obstáculo à adesão ao tratamento. O 

envolvimento com a terapia constitui um dos fatores que motivam a realização do 

tratamento (8,12).  

Uma vez instalada a HAS, a atuação do enfermeiro recai em orientar sobre os 

benefícios do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, o manejo da 

doença e suas complicações quando não controlada, bem como adesão a estilos de 

vida saudáveis. Este deve conhecer as características predominantes, sendo um 

agente facilitador para que os indivíduos, famílias e grupos desenvolvam 

competências para um agir consciente no cuidado à saúde dos portadores de HAS 

(13-15).  

 

Considerações finais 

Conclui-se que a HAS tem um impacto crescente na saúde da população. É 

importante que os profissionais da saúde estejam em constante alerta, orientando e 

estimulando os indivíduos a mudanças de hábitos, como alimentação, prática de 

exercícios, juntamente com a família por se tratar de um momento difícil, 

estressante, no qual o indivíduo muitas vezes acha que não consegue a mudança 

desses hábitos, essas medidas irão auxiliar no controle de seus níveis pressóricos. 

O enfermeiro contribui de forma significativa para a melhoria nas condições 

de saúde e qualidade de vida do portador de HAS. O papel educativo do enfermeiro 

juntamente com a equipe de saúde seria orientar os portadores de HAS para adoção 

de uma dieta hipossódica, rica em frutas e legumes, além da prática de exercícios 

físicos, levando em consideração às condições físicas, econômicas e culturais de 

cada indivíduo, procurando alternativas que possam abolir o tabagismo e o consumo 

periódico de álcool, além do uso contínuo e correto da medicação anti-hipertensiva.  
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