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RESUMO 
 

A hipertensão arterial é uma doença não transmissível que resulta em condições crônicas, sua 
prevalência e complicações associam-se a fatores de risco como obesidade, sedentarismo, e à 
mudança de estilo de vida da população. As ações integradas de prevenção e cuidado, que 
ocorrem prioritariamente na atenção primária à saúde, através da Estratégia Saúde da Família, 
buscam a transformação desta realidade no contexto do território. Deste modo o autocuidado 
do indivíduo no processo de adoecer precisa de apoio e orientação da equipe de saúde sobre a 
forma pela qual deva realizar e/ou assumir sua própria condição de saúde. O objetivo deste 
estudo é propor um protocolo que norteie as ações dos profissionais da atenção primária à 
saúde no autocuidado apoiado aos hipertensos. Trata-se de um estudo metodológico, 
descritivo e quantitativo, realizado em Unidades de Saúde da Família no Município de 
Natal/RN. A amostra foi formada por 357 participantes da pesquisa, sendo 287 hipertensos e 
70 profissionais de saúde, selecionados por conveniência. A coleta de dados teve início após 
Parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa sob nº 1.058.112/2015, ocorrendo no período 
de junho a setembro de 2015. Os profissionais de saúde entrevistados descreveram as ações 
realizadas junto aos hipertensos, esses os dados foram lançados no programa Excel 2010. Aos 
hipertensos aplicou-se um formulário de elaboração própria e os dados foram lançados e 
analisados no Software Statistical Package for Social Science, versão 20.0. A partir da 
realidade identificada junto às unidades e aos hipertensos, e dos aspectos teóricos do Modelo 
de Atenção às Condições Crônicas e da Teoria de Enfermagem de Orem, se construiu um 
protocolo submetido à avaliação de 31 juízes para validação do seu conteúdo. Aplicaram-se o 
Índice Kappa, o Índice de Verificação de Conteúdo e a Escala de Likert. Os resultados 
evidenciaram que a visita domiciliar não se caracterizava como rotina dos profissionais na 
prática e que apenas 26 unidades realizavam atividades para grupos de hipertensos. Quanto 
aos 287 hipertensos, 83,62% tinham mais de 49 anos, 87,11% não possuíam plano privado de 
saúde; 81,5% recebiam medicamento através do programa farmácia popular; 80,8% não 
participavam de atividades de educação em saúde na unidade. Apenas 3% dos pesquisados 
apresentaram-se com dependência para a realização das atividades de vida diária. A avaliação 
do protocolo, em todas as etapas, apresentou índice superior a 0,83, de acordo com o valor 
máximo igual a 1, caracterizando a relevância das áreas avaliadas. Dos 20 itens submetidos à 
avaliação, seis precisaram ser readequados conforme as pontuações obtidas no Índice Kappa, 
(menor que 0,41) e Likert (menor que 70 pontos). Estes tópicos foram revistos e adequados de 
acordo com a análise feita pelos validadores e a discussão literária. Então, considerou-se o 
protocolo válido em relação ao conteúdo. O protocolo está apto para aplicação na atenção 
primária à saúde, objetivando o ordenamento das ações dos profissionais junto aos hipertensos 
com vistas ao apoio no desenvolvimento da capacidade de realização do autocuidado em 
domicílio e, com isso, contribuindo para melhoria das condições crônicas de saúde da 
população, possibilitando o fortalecimento do vínculo entre a atenção primária e o usuário.   
 
Descritores: Enfermagem. Condições crônicas. Hipertensão. Autocuidado.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A condição de saúde do indivíduo envolve não apenas o seu estado de saúde 

frente à doença, mas a forma de agir dos profissionais e do sistema de saúde 

perante a realidade encontrada. Segundo Mendes (2012) a condição de saúde é 

algo maior que o adoecimento do corpo, que envolve os vários ciclos de vida, e as 

mudanças do organismo relacionadas ao crescimento e desenvolvimento do 

indivíduo, estado gravídico, senilidade, dentre outros. Nesse sentido, os sistemas de 

atenção à saúde são os responsáveis por monitorar e garantir as condições de 

saúde dos indivíduos. 

 Com base nas condições de saúde dos indivíduos, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) passou a avaliar os indivíduos considerando condições agudas e 

condições crônicas, e não mais doenças transmissíveis e não transmissíveis. 

  Dentro desta nova perspectiva, o foco não é mais a etiologia da doença, mas 

passa a considerar questões mais completas, que envolvam vários fatores e 

aspectos do indivíduo, como o grupo social, família, doença, e outros. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), condições crônicas 

constituem 

 

[...] problemas de saúde que requerem gerenciamento contínuo por um 
período de vários anos ou décadas. Vistas sob essa perspectiva, as 
“condições crônicas” abarcam uma categoria extremamente vasta de 
agravos que aparentemente poderiam não ter nenhuma relação entre si. No 
entanto, doenças transmissíveis (e.g., HIV/AIDS) e não transmissíveis (e.g., 
doenças cardiovasculares, câncer e diabetes) e incapacidades estruturais 
(e.g., amputações, cegueira e transtornos das articulações) embora 
pareçam ser díspares, incluem-se na categoria de condições crônicas. As 
condições crônicas apresentam um ponto em comum: elas persistem e 
necessitam de um certo nível de cuidados permanentes. 

 

Essa forma de visualizar a saúde está relacionada à mudança epidemiológica 

dos problemas de saúde, impulsionada de fato pela transição das doenças 

infecciosas para problemas crônicos. O aumento dos problemas crônicos, por mais 

que doenças infecciosas também gerem quadros crônicos, está mais diretamente 

relacionado ao aumento das doenças não transmissíveis e consequentemente das 

condições não transmissíveis nas últimas décadas. 

Em 2009 o Canadá já discutia o que eles chamaram de “Canadian Heart 

Health Strategy and Action”, para estabelecer táticas e práticas frente a esta nova 
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realidade das condições crônicas, focando nos cuidados da atenção primária aos 

usuários com doenças cardiovasculares (CANADÁ, 2012). 

Sabe-se que as mudanças no perfil de saúde da população estão 

relacionadas à transição demográfica ocorrida no mundo. Nas últimas décadas o 

efeito combinado de redução dos níveis de fecundidade e de mortalidade, em 

especial a mortalidade infantil, resultou na transformação da pirâmide etária da 

população, pois esta população em processo acelerado de envelhecimento significa 

um crescimento considerável das condições crônicas, em especial das doenças 

crônicas, porque elas afetam, com maior ocorrência, os segmentos de maior idade. 

No Brasil, o percentual de jovens de 0 a 14 anos, que era de 42% em 1960, 

passou para 30% em 2000 e deverá cair para 18% em 2050. Diversamente, o 

percentual de pessoas idosas maiores de 65 anos, que era de 2,7% em 1960, 

passou para 5,4% em 2000 e deverá alcançar 19% em 2050, superando o número 

de jovens (BRASIL, 2008).  

Nesse contexto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

confirmou que, na medida em que a idade avança, aumentam as doenças crônicas, 

de tal modo que 79,1% dos brasileiros de 65 ou mais anos relatam ser portadores de 

um grupo de doze doenças crônicas. Além disso, 31,3% da população geral, ou 

seja, 60 milhões de pessoas têm doenças crônicas e 5,9% dessa população total 

possuem três ou mais dessas doenças (BRASIL, 2008). 

Diante dessa realidade, mundialmente se passou a organizar políticas de 

saúde direcionadas a essa nova perspectiva, devido ao aumento de casos 

envolvendo condições crônicas, doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e o 

envelhecimento das pessoas.  

O Brasil já adotava algumas medidas de prevenção e controle há duas ou três 

décadas, relacionando esses três aspectos. Porém, somente após a resolução da 

53ª Assembleia Mundial de Saúde em 2000, na qual o tema foi bastante debatido, 

passou-se a realizar um plano de ação mais abrangente e juntamente com ações de 

vigilância para as DCNTs buscou-se combater os fatores de risco das doenças 

envolvidas (SCHMIDT et al., 2011).  

O Ministério da Saúde do Brasil implementou ações que ampliaram cuidados 

relacionados à prevenção, promoção da saúde a ações intersetoriais. Em 2006, com 

o lançamento do Pacto pela Vida, várias ações focadas na promoção da saúde 
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foram contempladas e passaram a ter que ser desenvolvidas tanto no âmbito 

federal, quanto no estadual e no municipal (BRASIL, 2006).  

Nesse contexto, a atenção primária foi valorizada, pois é nela que se 

desenvolvem principalmente atividades preventivas e de promoção em saúde, e isso 

resultou em discussões e ações que levaram ao aumento das equipes da Estratégia 

Saúde da Família, acesso ao cuidado integral e contínuo para garantir a prevenção 

e o gerenciamento das doenças crônicas (BRASIL, 2011).  

Vários manuais e linhas de cuidados foram instituídos para acompanhar as 

DCNTs, em especial as preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, que são 

quatro: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes e 

câncer. E em 2011, o Ministério da Saúde instituiu um Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das Doenças Não Transmissíveis de 2011-2022 (BRASIL, 

2006; BRASIL, 2011; SCHIMIDT et al., 2011). 

Dentre as doenças não transmissíveis que levam a condições crônicas e que 

são priorizadas pelo Ministério da Saúde estão a Diabetes Mellitus (DM) e a 

Hipertensão Arterial (HA). Sabe-se que no Brasil a hipertensão arterial e o diabetes 

são responsáveis pela primeira causa de mortalidade, que são as doenças 

cardiovasculares. Elas são as responsáveis pelo grande número de hospitalizações 

e realização de procedimentos de alto custo do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(OPAS, 2010). 

A partir da epidemiologia, da economia e das condições sociais em que vive a 

população brasileira, percebe-se que o número de pessoas que vivem com/ou em 

risco de desenvolver HA e DM é crescente e o governo vem observando a 

necessidade de realizar programas e políticas públicas de saúde que minimizem as 

dificuldades dessas pessoas, de suas famílias e de seus amigos, e propiciem a 

manutenção da sua qualidade de vida (BRASIL, 2005). 

Sabe-se que várias ações já foram realizadas no âmbito nacional a fim de 

mapear e consequentemente realizar ações e atividades que minimizassem os 

problemas relacionados a essas doenças. Em 2001, foi realizado um programa de 

rastreamento denominado de Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão e ao Diabetes Mellitus, que levou à detecção e à incorporação ao 

sistema de saúde de aproximadamente 320.000 pessoas. Essa identificação 

permitiu confirmar que o diagnóstico e tratamento poderão ser realizados na atenção 
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básica, já que grande parte da população acometida por essas doenças se encontra 

na comunidade, em seus domicílios (BRASIL, 2005). 

O plano orienta que o tratamento do DM e da HA inclua as seguintes 

estratégias: educação, modificações dos hábitos de vida e, se necessário, 

medicamentos. O manual do Ministério da Saúde lançado em 2002 para orientar os 

profissionais de saúde, em especial os da atenção básica, afirma que “o propósito 

do Plano é vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, 

garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações de 

capacitação dos profissionais e de reorganização dos serviços”.  

Em 2002, o Ministério da Saúde instituiu o HIPERDIA, um sistema de 

cadastramento e acompanhamento de hipertensos captados pelo Plano Nacional de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Ele 

possibilitou que as unidades ambulatoriais do Sistema Único de Saúde gerassem 

informações para os gerentes locais, gestores das Secretarias Municipais, Estaduais 

e o Ministério da Saúde acerca das doenças em estudo.  

Além do cadastro, o sistema permite o acompanhamento, a garantia do 

recebimento dos medicamentos prescritos, ao mesmo tempo em que, em médio 

prazo, possibilitará a definição do perfil epidemiológico da população assistida, e o 

desencadeamento de estratégias de saúde pública para modificar o quadro de 

saúde, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a redução do custo social 

(BRASIL, 2012). 

A fim de aprimorar as informações em saúde junto ao usuário, em 2014, o 

Ministério da Saúde lançou o sistema de gestão E-SUS, que possui um módulo 

direcionado para a atenção básica, o E-SUS AB, e o mesmo está absorvendo as 

informações do HIPERDIA e, dessa forma, os dados constantes no mesmo deverão 

ser obtidos a partir deste novo instrumento de gerenciamento de dados. 

Paralelo à discussão de sistemas de informação, o MS desenvolveu ações 

para melhoria do processo de trabalho e entendimento da realidade, a fim de se 

inserir nas novas condições de saúde existentes.  

Desse modo, em 2010, passou-se a discutir não mais políticas de saúde 

dissociadas, enxergando a sociedade em ciclos de vida ou grupos prioritários 

isolados, mas através de uma grande rede de atenção à saúde para todos orientada 

por linhas de cuidados de modo a melhorar o acesso universal do usuário no 

sistema de saúde brasileiro, fortalecendo a discussão de integralidade e equidade.  
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Esta grande rede é a junção de redes de cuidados e é definida através de 

arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).  

 A proposta foi publicada através da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 

2010, e dentro deste novo contexto foram estabelecidas várias linhas de cuidado 

que, de acordo com a afinidade das mesmas, resultou na criação de cinco redes de 

atenção: rede de atenção às urgências e emergências, rede cegonha, rede de 

atenção psicossocial, rede de atenção às pessoas com deficiências, rede de 

atenção às doenças crônicas. 

 A rede de atenção às pessoas com doenças crônicas foi instituída 

inicialmente através da Portaria nº 252, de 19 de fevereiro de 2013, e foi substituída 

por pela Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, quando ela foi redefinida. Esta rede 

é a mais direcionada para a Atenção Primária à Saúde (APS), considerando que 

trabalha prioritariamente com aspectos relacionados à promoção da saúde e 

prevenção de agravos, e tem como base o Modelo de Atenção às Condições 

Crônicas, proposto por Eugênio Vilaça Mendes.  

Dentro dessa rede foi estabelecida a linha de cuidado das doenças 

renocardiovasculares e prevê-se que existirá um trabalho relacionando às ações da 

atenção primária, a atenção especializada e hospitalar, que busque desenvolver 

ações que reduzam as comorbidades e consequentemente gere um impacto 

positivo, diminuindo a busca por especialistas e internações hospitalares. 

Sabe-se que quando a equipe atua na atenção primária, mais 

especificadamente na ESF, sua missão de fato é com a transformação da realidade, 

pois é neste nível da atenção onde se trabalha diretamente com o indivíduo e sua 

inserção direta na comunidade. As orientações necessárias para tratar a HA e a DM 

se assemelham em alguns pontos e diferem em outros, dessa forma, deverão ser 

criados planos de ação, protocolos, ações, quando direcionadas para a 

individualidade do usuário, de forma separada na ESF, mas que em muitos 

momentos se correlacionam (BRASIL, 2008).   

Diante da população hipertensa, assim como diante das demais condições 

crônicas, a equipe de saúde, incluindo especialmente o enfermeiro, na atenção 

primária deve, ao orientar o usuário, deve considerar as questões referentes ao 
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contexto social, valores e hábitos, permitindo, deste modo sua inserção em seu 

processo de cuidado (MENDES, 2011; CANADÁ, 2012). 

Dessa forma, quando o indivíduo tem capacidade de realizar o seu 

autocuidado, este é um aspecto que deve ser considerado bastante relevante para a 

atenção primária à saúde. O apoio dado ao usuário pelos profissionais de saúde é 

conhecido como sendo o autocuidado apoiado, ou seja, através de orientações, nos 

momentos de atendimentos individuais e coletivos, às pessoas acerca de como 

realizarem e assumirem o cuidado de si, estimulando comportamentos saudáveis. 

(MENDES, 2011; GREAVES; CAMPBELL, 2007). 

O autocuidado é um dos princípios da rede de atenção às pessoas com 

doenças crônicas e as ações desempenhadas visam estabelecer estratégias de 

modo a apoiá-las e reforçar a necessidade de ter o usuário como elemento central 

das ações de saúde a serem desenvolvidas no âmbito da saúde pública (BRASIL, 

2014). 

Como articulador das ações de saúde numa equipe, e mais 

especificadamente na ESF, o enfermeiro deve valorizar o indivíduo com sua 

condição como sujeito principal do cuidado. Com isso, o cuidado realizado pela 

enfermagem foca nas ações de educação em saúde que passam a ser consideradas 

como um instrumento para transformação da práxis, levando à potencialização 

individual e/ou coletiva, contribuindo para a autonomia e favorecendo a capacidade 

de enfrentamento da doença (CAVINATTO, 2003; STOTZ, 2003; BRASIL, 2008; 

LUKEWICH et al., 2015). 

Ao considerar a enfermagem e sua relação com o autocuidado dos usuários, 

destaca-se a Teoria Geral de Enfermagem de Dorothea Orem. A teórica destaca que 

a condição que valida a existência de uma exigência de enfermagem é 

 

[...] é a ausência de capacidade de manter continuamente a quantidade e a 
qualidade do autocuidado que são terapêuticas na sustentação da vida e da 
saúde, na recuperação da doença ou da lesão ou enfrentamento de seus 
efeitos [...] (OREM,1991 p.41) 

 

Nesse contexto, o autocuidado caracteriza-se por ser o desempenho ou a 

prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a 

vida, a saúde e o bem-estar, e que a enfermagem deve estar presente se “a 

habilidade de cuidador está aquém da exigida para o preenchimento de uma 
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demanda conhecida de autocuidado [...] ou a habilidade de autocuidado ou dos 

cuidados dependentes excede ou iguala-se à exigida para satisfazer a demanda de 

autocuidado atual” (GEORGE, 2000). 

Esta teoria oferece subsídios para relacionar a enfermagem com o 

autocuidado realizado pelos usuários e com isso possibilitar a construção de 

sistemas de enfermagem para atender as necessidades das pessoas envolvidas no 

processo do cuidar de si. Sabe-se que sua contribuição vai além da construção da 

assistência prestada para a enfermagem, então o uso desta teoria como referência e 

aporte teórico na construção de um protocolo de cuidados gerais baseado no 

autocuidado apoiado é válido. 

Assim, o estudo sobre as condições crônicas focando a hipertensão e a forma 

da enfermagem e dos demais profissionais de apoiar o autocuidado dos usuários 

torna-se relevante por tratar-se de um problema presente na sociedade atual, em 

especial na população idosa, e por fazer parte da realidade de saúde pública 

brasileira no âmbito da atenção primária à saúde.  

Os hipertensos, diante das suas limitações no seu dia a dia, ora mais graves 

ora com certa independência, necessitam desse apoio da enfermagem e dos demais 

integrantes da equipe, para que eles possam adentrar na sua realidade de forma 

mais consciente e responsável, superando as limitações que surgem devido às 

doenças. 

Na perspectiva de trabalhar a cronicidade do processo de saúde/doença, esta 

tese elencou a linha de cuidado das doenças renocardiovasculares, uma das linhas 

prioritárias da rede de atenção à pessoa com doenças crônicas, a fim de relacionar 

as ações da atenção primária, atenção especializada e hospitalar. Esta linha tem 

como foco a redução de comorbidades relacionadas aos sistemas renal, cardíaco e 

vascular, e consequentemente gera um impacto positivo, diminuindo a busca por 

especialistas e internações hospitalares.  

Dessa forma, torna-se importante estabelecer diretrizes para organizar a 

prática dos profissionais, em especial, no apoio para garantir o suporte necessário 

aos usuários em relação ao seu autocuidado, pois resultará em impacto direto na 

efetivação da linha de cuidado renocardiovascular.  

Sabe-se que na atualidade muitas ações são realizadas nas diversas 

unidades básicas de saúde, seja a nível local, seja nacional, porém inexiste uma 

proposta para tentar tornar a assistência prestada ao hipertenso na atenção primária 
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mais uniformizada, que permita nortear a realização das atividades dentro da 

atenção básica.  

Existem experiências exitosas como a de Curitiba e de Santo Antônio do 

Monte, porém ambas não visam à proposta de nortear a prática desenvolvida nas 

unidades básicas de saúde que possuam equipes mínimas ou que possuam apoio 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), menos incisiva, os serviços são 

mais completos e com melhor assessoramento de uma equipe de fato 

multidisciplinar, com a perspectiva da interdisciplinaridade. 

Sendo assim, surgiu o seguinte questionamento: Como construir um protocolo 

para auxiliar o autocuidado apoiado realizado pelos profissionais da equipe de saúde 

da família junto aos hipertensos, a partir das contribuições obtidas pela Teoria Geral 

de Enfermagem de Orem e do Modelo de Atenção às Condições Crônicas? 

A proposta de construção de um protocolo visa melhorar a assistência 

prestada aos hipertensos diante do autocuidado apoiado e deve ocorrer a partir da 

realidade local, de modo a pensar na sua operacionalização e viabilidade.  

Este estudo se justifica por, a partir dele, ser possível estabelecer diretrizes 

na prática e no dia a dia das equipes de modo a evitar complicações decorrentes 

das doenças nos hipertensos e com isso realizar atividades de promoção à saúde na 

atenção básica. 

Os anseios de busca por identificar aspectos relacionados ao cuidar das 

pessoas iniciaram a partir de experiências vivenciadas como estudante e bolsista de 

iniciação científica, quando acompanhei e realizei visitas domiciliárias gerontológicas 

nas unidades de saúde da família no Município de Natal; como também em minha 

atuação profissional em uma unidade mista do interior do Rio Grande do Norte, na 

qual tenho desenvolvido algumas ações na atenção a idosos, chegando a visitar 

algumas casas e famílias; e na realização da minha dissertação de mestrado, 

focando o cuidar da família e da enfermagem ao idoso no domicílio. 

Através da minha atuação, como membro da rede de atenção às doenças 

crônicas da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do 

Norte, no ano de 2014, e hoje como responsável pela atenção especializada do 

Município do Natal, onde desempenho um trabalho de articulação das redes de 

atenção à saúde, é perceptível a importância do modelo de atenção às condições 

crônicas e em especial ao autocuidado para modificar a forma de fazer saúde 

pública.  
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Com isso, a construção e a importância de protocolos visa estabelecer 

diretrizes de assistência para orientar o autocuidado da população que necessita de 

apoio da equipe de saúde. A busca em adequar o cuidado e a assistência aos 

hipertensos foi evidenciada na literatura a partir dos estudos realizados, tanto para 

identificar o nível de conhecimento dos trabalhadores e usuários acerca do assunto, 

como também a busca do profissional em realizar o cuidado ao paciente de forma 

adequada (NOVAES et al., 2009; CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2012). 

Para tanto, o estabelecimento de um protocolo pautado na participação ativa 

da equipe multiprofissional, em uma perspectiva integral, compartilhada com o 

paciente e a família, é considerado fundamental para melhorar a qualidade dos 

cuidados dos usuários hipertensos. 

Além disso, a realização deste estudo poderá contribuir para a área de 

pesquisa acerca do autocuidado apoiado, fornecendo subsídios de conhecimento 

para a realização de novos estudos, assim como para a construção de estratégias, 

planos e ações a serem desenvolvidos pelo sistema de saúde pública no âmbito das 

condições crônicas. 

  

Nesse sentido, se tem o seguinte pressuposto para esta tese: 

 

 A construção de um protocolo validado com diretrizes estabelecidas para os 

profissionais de saúde da atenção primária do Município de Natal/RN, que poderá 

favorecer a uma melhor assistência à população, facilitando o acesso aos serviços 

de saúde e a inclusão do usuário hipertenso no processo de autocuidado apoiado 

realizado nas unidades de saúde da família. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Construir um protocolo para nortear as ações dos profissionais da atenção 

primária à saúde no autocuidado apoiado aos hipertensos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Descrever as ações dos profissionais realizadas junto aos hipertensos das 

áreas adscritas das unidades de saúde da família de Natal/RN; 

 

Caracterizar o os hipertensos das áreas adscritas das unidades de saúde da 

família de Natal/RN em relação à sua condição de saúde e sua capacidade de 

autocuidado, considerando seu estilo e hábitos de vida; 

 

Realizar a validação de conteúdo do protocolo estabelecido para nortear as 

ações dos profissionais de saúde da atenção primária à saúde no autocuidado 

apoiado aos hipertensos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Ao considerar a necessidade de buscar na literatura o embasamento teórico e 

científico para a construção do protocolo para nortear as ações dos profissionais de 

saúde em relação ao autocuidado apoiado aos hipertensos, a constituição deste 

capítulo se faz necessária para apresentar conceitos, modelos e teorias existentes. 

O Modelo de Atenção às Condições Crônicas, o autocuidado apoiado e a 

Teoria Geral de enfermagem de Orem são três temáticas importantes para que, a 

partir delas, seja possível uma discussão mais adequada que estabeleça maior 

alicerce científico para estruturar o protocolo proposto. 

 

2.1 MODELO DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS 

 

A rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, instituída inicialmente 

através da Portaria nº 252, de 19 de fevereiro de 2013; e substituída pela Portaria nº 

483, de 1º de abril de 2014, é rede mais direcionada para a atenção primária à 

saúde, considerando que trabalha prioritariamente com aspectos relacionados à 

promoção da saúde e prevenção de agravos e se relaciona com as demais redes 

temáticas. 

De forma articulada, esta rede é uma das redes temáticas propostas pelo 

Ministério da Saúde dentro das redes de atenção à saúde. A ideia de articulação das 

políticas públicas através redes temáticas com linhas de cuidados foi instituída no 

Brasil a partir da Portaria GS/MS 4279, de 30 de dezembro de 2010. Nessa nova 

conformação não mais se discutem ciclos de vida isolados, com uma única porta de 

entrada nos serviços, seguindo sequências obrigatórias. O indivíduo passa a ter 

acesso de acordo com sua necessidade nos vários níveis e pontos de atenção da 

rede.  

Para relacionar aspectos como organização logística do sistema de saúde, 

condição do indivíduo, atendimento aos fatores de risco e a avaliação dos 

determinantes e condicionantes sociais, foi proposto o Modelo de Atenção às 

condições crônicas de modo a permitir a operacionalização das ações das redes de 

atenção à saúde no Brasil (MENDES, 2012). 

Esse modelo foi idealizado a partir do estudo aprofundado de três outros 

modelos já existentes e utilizados por vários sistemas de saúde pelo mundo: o 
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modelo de atenção crônica, o modelo das pirâmides de risco, o modelo da 

determinação social da saúde. Todas as informações a seguir terão como base o 

estudo realizado por Mendes (2012) para construir e propor o Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas. 

 

2.1.1 Modelo de atenção crônica  

 

 O Modelo de atenção crônica, ou seja, o Chronic Care Model (CCM) foi 

proposto na década de 80 e foi desenvolvido pela equipe do MacColl Institute for 

Healthcare Innovation nos Estados Unidos (EUA), após realizar um amplo estudo 

sobre gestão das condições crônicas na literatura internacional. Ele foi apresentado 

originalmente em um trabalho científico em 1988 e foi atualizado em 2003. 

 O CCM foi proposto como uma resposta às situações de saúde de alta 

prevalência de condições crônicas e do declínio de sistemas de atenção à saúde 

que realizam suas ações fragmentadas. Nessa perspectiva, o CCM apresenta seis 

elementos bases, que são: a organização da atenção à saúde, o desenho do 

sistema de prestação do serviço, o suporte às decisões, o sistema de informação 

clínica, o autocuidado apoiado e os recursos da comunidade. Ele propõe ainda que 

esses elementos façam parte de dois grandes campos de atuação: a comunidade e 

o sistema de atenção à saúde. 

 Esses elementos se relacionando e estando dentro desses campos, resulta 

numa articulação da rede de modo a permitir que os usuários estabeleçam relações 

diretas com os serviços por estarem informados e orientados onde os mesmos 

estão, e as equipes de saúde estarão mais bem preparadas e ativas, focando em 

metas e indicadores para oferecer uma melhor assistência à população. 

O Brasil não adotou este modelo considerando somente o sistema de saúde 

existente no país, que exige uma visão ampliada para outros elementos, como os 

determinantes sociais e as necessidades mais profundas do usuário. Desse modo, o 

CCM é o modelo que oferece a base para estruturação da parte logística e de 

comunicação entre os vários pontos da rede.  
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Imagem 1- Modelo de Atenção Crônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MENDES, 2012.  

 

2.1.2 Modelo das pirâmides de riscos 

 

 O modelo da pirâmide de riscos (MPR) foi uma proposta desenvolvida por 

uma operadora de planos de saúde dos EUA, a Kaiser Permanente, que o 

desenvolveu e instituiu na sua rotina assistencial. A ideia foi adotada por outros 

serviços, transcendendo também para a esfera pública, e foi aplicada em vários 

países, como Austrália, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, Reino Unido, além dos 

próprios EUA (MENDES, 2012). 

 A proposta tem como foco a relação do autocuidado do indivíduo com a 

equipe de saúde que oferece a assistência. Coloca como pontos importantes: a 

condição de saúde do usuário, a urgência da intervenção, o escopo de serviços 

oferecidos para dar retaguarda e a capacidade de autocuidado da pessoa portadora 

da condição. 

 Nessa perspectiva, destaca-se a necessidade de estratificar a população em 

subgrupos considerando se as condições crônicas são simples, complexas ou 

altamente complexas. As simples deverão ter assistência na atenção primária em 
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saúde com suporte das equipes de saúde, norteando o autocuidado e focando em 

ações coletivas e reduzindo os atendimentos individuais. Com o aumento da 

complexidade da condição crônica aumenta a intervenção dos especialistas e, ao 

atingir um grau mais elevado de complexidade, o caso passa a ser gerido no âmbito 

individual. 

 Este modelo sofreu influência do CCM, porém ele tem singularidades por 

focar nos indivíduos, destacando a importância de classificar as condições para 

poder melhor desenvolver as ações, seja na gestão do caso, seja no coletivo, 

realizando as ações de saúde no âmbito curativo ou no âmbito da promoção da 

saúde e da prevenção de agravos. 

 

Imagem 2- Modelo da Pirâmide de Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MENDES, 2012.  

 

2.1.3 Modelo da determinação social da saúde 

 

O modelo da determinação social da saúde tem como base o estudo dos 

determinantes sociais da saúde descritos como sendo as condições sociais dos 

indivíduos seja na vida, no trabalho, e que permeiam toda a vida. 

 Considerar a influência desses aspectos remete à correção de desigualdades 

históricas, que envolve justiça social e imperativo ético, relacionando três pontos 

fundamentais de ação: a melhoria das condições de vida da população, a luta contra 

a distribuição desigual do poder e dos recursos, medir a magnitude do problema e 

avaliar a situação social existente no momento, buscando sensibilizar o poder 

público para que sejam modificados os determinantes sociais existentes no 

momento. 
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 Essas situações estão diretamente relacionadas às condições de saúde em 

que a população vive, sendo necessários o aprofundamento e o entendimento 

acerca do sentido de equidade em saúde. A equidade é definida como ausência de 

diferenças injustas e evitáveis ou remediáveis entre grupos nos âmbitos social, 

econômico, demográfico e geográfico, fazendo-se necessário tratar os diferentes de 

forma diferente, de acordo com a real necessidade do grupo. 

 Existem várias modelos para descrever a proposta baseada em 

determinantes sociais da saúde, mas Mendes (2012) adotou o modelo de Dahlgren 

e Whitehead (2007) para embasar a proposta do Modelo de Atenção às Condições 

Crônicas (MACC). 

 

Imagem 3- Modelo da Determinação Social da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (2007) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MENDES, 2012.  

 

O modelo de determinantes sociais considera as condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais gerais, a influência das redes sociais e comunitárias; o estilo 

de vida dos indivíduos; além de fatores intrínsecos aos indivíduos, como idade, sexo 

e fatores hereditários. Sabe-se que as mudanças ocorrem a partir de transformações 

de longo prazo das estruturas e relações sociais relativas a ações específicas dos 

indivíduos nas suas condições de saúde singulares. 
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2.1.4 Modelo de atenção às condições crônicas (MACC) X atenção básica X 

linha renocardiovascular 

 

 Ao considerar que existiam modelos sendo utilizados no mundo e que 

estavam dando respostas satisfatórias para os mais variados sistemas de saúde, se 

especulou o porquê de não se aplicar um desses modelos efetivamente ao SUS no 

Brasil. Após realizar os levantamentos teóricos, observou-se que o Brasil possuía 

particularidades típicas de um país de dimensões continentais, com as mais 

variadas culturas e com um sistema de saúde universal que visa desenvolver suas 

ações centradas na integralidade e equidade, e que precisaria de um modelo próprio 

unindo vários modelos já existentes. 

Desse modo, Mendes (2012), a partir de três modelos difundidos no mundo, 

propôs o modelo de atenção às condições crônicas no Brasil, com a finalidade de 

atender ao mandamento constitucional de oferecer saúde a todos, com um olhar 

para as condições sociais do indivíduo e da coletividade para acolher as mais 

diversas necessidades da população. Propondo a implementação em todos os 

segmentos e níveis de atendimento em saúde pública brasileira. 

 

Imagem 4- Modelo de Atenção às Condições Crônicas; proposto por Eugênio Vilaça Mendes (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mendes, 2011.  
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O modelo deve ser lido em três colunas. A da esquerda tem influência do 

modelo da pirâmide de risco, o qual avalia a população considerando suas 

condições de se autocuidar, estilos de vida, complexidade das doenças. A da direita 

tem influência do modelo de determinação social, destacando a influência do meio 

sobre as condições de saúde da população. E na coluna central está o modelo que 

mais influenciou o MACC, ao propor a organização do sistema em níveis de atenção 

à saúde, que norteará não apenas a assistência, partindo de atividades coletivas 

para as individuais e gestão de caso, mas relacionando a organização logística e 

operacional do sistema.  

Permeando todos os níveis, destaca-se a atenção do profissional que exerce 

papel fundamental para a execução e operacionalização do modelo, seja realizando 

atividades individuais ou coletivas, e a capacidade de autocuidado do usuário. Esta 

relação tem como foco a necessidade de fortalecimento das ações de promoção da 

saúde e prevenção de agravos para dar suporte ao modelo e nortear as ações da 

sociedade. 

Como mudanças prioritárias a serem realizadas na atenção primária à saúde 

diante desta proposta, destacam-se três: a mudança da atenção prescritiva e 

centrada na doença para a atenção colaborativa e centrada na pessoa; a mudança 

da atenção centrada no indivíduo para a atenção centrada na família; e a terceira 

mudança é a necessidade do fortalecimento do autocuidado apoiado. 

Assim, quando se analisa esse contexto e a equipe de saúde na atenção 

básica para trabalhar diretamente com o usuário, esta deverá compreender que o 

indivíduo está inserido em um contexto social, com hábitos de vida e valores 

específicos, e que deverá fornecer orientações para que essas sejam absorvidas a 

partir do contato com os trabalhadores em saúde e, com isso, eles passem a 

incorporar no seu dia a dia e ampliem os seus próprios conhecimentos na forma de 

realizar seu cuidado diário (MENDES, 2011). 

A hipertensão, como uma das doenças da linha renocardiovascular, no 

contexto da atenção primária precisa ser mais bem monitorada para diminuir os 

riscos de complicação e, com isso, impactar na mudança de modelo, do 

hospitalocêntrico para a vigilância em saúde. 

 Esse processo tem que ser impulsionado por políticas públicas verticais que 

irão nortear toda uma ação do setor da saúde sobre os indivíduos, atrelada a uma 
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organização horizontal dos serviços e entre os vários setores e serviços de saúde, 

de modo a garantir a assistência e o desenvolvimento das ações. 

 

2.2 AUTOCUIDADO APOIADO 

 

A condição de saúde do indivíduo envolve não apenas o estado de saúde do 

usuário frente à doença, mas a forma de agir dos profissionais e do sistema de 

saúde perante a realidade encontrada (MENDES, 2012). 

Com base nas condições de saúde dos indivíduos, uma nova categorização 

vem sendo adotada por estudiosos e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que passaram a avaliar os indivíduos entre condições agudas e condições crônicas.  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), condições crônicas 

constituem, 

[...] problemas de saúde que requerem gerenciamento contínuo por um 
período de vários anos ou décadas. Vistas sob essa perspectiva, as 
“condições crônicas” abarcam uma categoria extremamente vasta de 
agravos que aparentemente poderiam não ter nenhuma relação entre si. No 
entanto, doenças transmissíveis (e.g., HIV/AIDS) e não transmissíveis (e.g., 
doenças cardiovasculares, câncer e diabetes) e incapacidades estruturais 
(e.g., amputações, cegueira e transtornos das articulações) embora 
pareçam ser díspares, incluem-se na categoria de condições crônicas. As 
condições crônicas apresentam um ponto em comum: elas persistem e 
necessitam de um certo nível de cuidados permanentes. 

 

 Outro aspecto relevante acerca das condições crônicas é o acompanhamento 

dos fatores de risco, como o aumento do sobrepeso, obesidade, o sedentarismo, e 

da mudança de estilo de vida da população observados nos últimos anos, que estão 

associados ao incremento na prevalência de complicações. Dessa forma, as ações 

integradas de prevenção e cuidado ocorrem prioritariamente na atenção primária, 

que no Brasil se dá, principalmente, através da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), funcionando como a porta de entrada do Sistema de Saúde (BRASIL, 2005). 

A identificação na atenção básica permite confirmar o diagnóstico e o 

tratamento que poderão ser realizados, já que grande parte da população acometida 

por essas patologias se encontra na comunidade, em seus domicílios (BRASIL, 

2005). 

A equipe de saúde na atenção básica, quando vai trabalhar diretamente com 

o usuário que está inserido em um contexto social, com hábitos de vida e valores 

específicos, deverá fornecer orientações para que essas sejam absorvidas a partir 
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do contato com os trabalhadores em saúde e, com isso, eles passem a incorporar no 

seu dia a dia e ampliem os seus próprios conhecimentos na forma de realizar seu 

cuidado diário. 

Dessa forma, o indivíduo que realiza o autocuidado tem na equipe aspecto 

importante, que é o que se chama de autocuidado apoiado, ou seja, os profissionais 

de saúde, através de orientações às pessoas de como realizarem e assumirem o 

cuidado de si, nos momentos de atendimentos individuais e coletivos, estimulam a 

adoção de comportamentos saudáveis (GREAVES; CAMPBELL, 2007).  

O papel do profissional de saúde nesse contexto é o de auxiliar a pessoa a 

consolidar as mudanças, identificar e manejar deslizes e recaídas e utilizar 

estratégias de prevenção das falhas. Para isso é importante respeitar a autonomia 

da pessoa, fortalecer o grau de confiança da pessoa em si mesma, para lidar com o 

cotidiano, e lutar pelas mudanças (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2012; CANADÁ, 

2012). 

O conhecimento das condições de vida da população assistida pela equipe de 

saúde é de grande valia, pois propicia uma compreensão global do comportamento 

social de um grupo particular ou de um grupo de pessoas na qual se consideram 

crenças, valores, ideais, normas, linguagem própria, padrões de interação, dentre 

outros, e como esses aspectos interferem no cuidado de si de cada indivíduo.  

Além disso, para poder contribuir com informações e orientações junto aos 

usuários, através de uma equipe multiprofissional de maneira efetiva, é importante a 

utilização de estratégias que complementem a atuação na assistência à saúde por 

esse profissional na comunidade. 

Ao focar os usuários, se sabe que muitos buscam assistência hospitalar por 

complicações relacionadas à ausência do autocuidado e que não foram tratadas no 

tempo devido.  

Com isso, o conhecimento do conceito de autocuidado apoiado permite 

orientar a população que necessita de apoio da equipe de saúde, tanto para 

identificar o nível de conhecimento acerca do assunto, como também a busca do 

profissional em realizar o cuidado ao paciente de forma adequada (NOVAES; 

CONCEIÇÃO; DOMINGOS; DUQUE, 2009; CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2012). 

A partir do levantamento na literatura e identificou-se que autocuidado 

apoiado possui um conceito pouco conhecido, considerando que essa nomenclatura 
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é recente. Trata-se de uma expressão utilizada prioritariamente na saúde e que 

passou a ser mais utilizada a partir da discussão acerca de condições crônicas.  

As discussões nos Estados Unidos e Canadá se intensificaram no início dos 

anos 2000, quando naquele país iniciaram-se as discussões sobre condições 

crônicas, para discutir sobre automanejo ou gestão (self management) e 

autocuidado (self care) com o suporte das equipes de saúde (supporting). O Institute 

of Medicine publicou um texto sobre “priority areas for nactional action” (2001) e o 

Health Council Canada publicou o manual “Self-management support for Canadians 

with chronic health conditions – A focus for primary health care” (2012). 

Na América Latina, as discussões se iniciaram em 2010. O autor que definiu a 

expressão foi Eugênio Vilaça Mendes, em seus livros “Redes de Atenção à Saúde” 

(2011) e “O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o 

imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família” (2012), ambos 

publicados pela OPAS. Mendes (2011) define autocuidado apoiado como sendo:  

 

a prestação sistemática de serviços educacionais e de intervenções de 
apoio para aumentar a confiança e as habilidades das pessoas usuárias dos 
sistemas de atenção à saúde em gerenciar seus problemas, o que inclui o 
monitoramento regular das condições de saúde, o estabelecimento de 
metas a serem alcançadas e o suporte para a solução desses problemas (p. 
338-9).  

  

Ao realizar a identificação do conceito e a análise da definição, destaca-se a 

necessidade de compreender a diferença de outros termos como: cuidado de si e do 

outro, autogestão e autocuidado, compreensão de sua realidade, adaptação, apoio, 

influência do meio ambiente, comprometimento profissional, transformação de 

realidade a partir da atuação profissional. 

 A definição de cada termo é importante para que seja possível a melhor 

compreensão do autocuidado apoiado. Encontrou-se definição das palavras que são 

únicas, como: autocuidado, autogestão, adaptação, apoio; e das que são estudadas 

em filosofia, como no caso de: cuidado de si e do outro. As demais expressões são 

relacionadas a contextos e a práticas do dia a dia. 

O autocuidado, quando analisado separadamente do termo “apoiado”, é um 

descritor, está na lista dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical 

Subject Heading (MeSH) como self care. Este termo é usado em várias disciplinas 

e,quando estudado na enfermagem a partir da Teoria Geral de Enfermagem de 
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Orem, tem como característica ser “o desempenho ou a prática de atividades que os 

indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde o bem-estar”. A 

enfermagem deve estar presente se “a habilidade de cuidador está aquém da 

exigida para o preenchimento de uma demanda conhecida de autocuidado [...] ou a 

habilidade de autocuidado ou dos cuidados dependentes excede ou iguala-se à 

exigida para satisfazer a demanda de autocuidado atual” (GEORGE, 2000).  

Durante a análise da literatura, notou-se a busca dos estudos em diferenciar o 

autocuidado em relação ao cuidado de si. Silva et al. (2009) destaca que a diferença 

é não apenas de significados ou definições, mas envolve compreensão 

paradigmática. Ela afirma que o cuidado de si está pautado em Foucault (2007), que 

o definia como sendo a arte da existência, ou seja, princípio segundo o qual convém 

ocupar-se de si mesmo, derivando em imperativos sociais e elaborando saberes 

coletivos.  

A relação do autocuidado e cuidar de si com as demais expressões 

destacadas também como atributos revela a necessidade de o indivíduo gerir suas 

demandas de saúde e a responsabilidade do profissional de saúde em apoiar dentro 

dos contextos de saúde existentes na sociedade. 

Na análise dos demais termos, percebe-se que estes estão relacionados a 

outros conceitos dentro das políticas de saúde que também envolvem o conceito de 

autocuidado apoiado.  

As ações de promoção à saúde e prevenção de agravos desenvolvidos, de 

modo a prevenir as consequências resultantes das problemáticas evidenciadas e 

avaliadas a partir dos indicadores de saúde, são exemplos de ações desenvolvidas 

pelas políticas de saúde e que tem como foco as ações dos profissionais pela 

equipe.  

Situações resultantes da ausência do autocuidado são complicações das 

condições de saúde e agudização das situações.  

É possível determinar os aspectos que podem interferir nas ações que 

constituem ações de apoio realizadas pela equipe de saúde. Isso se deve ao fato de 

que é possível identificar os condicionantes que precisam ser evitados a partir do 

autocuidado (promoção à saúde e prevenção de agravos) e as consequências que 

podem acontecer caso o autocuidado não aconteça (complicações e agudização das 

situações). 
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Nesse caso, é importante prevenir as consequências resultantes das 

problemáticas evidenciadas e avaliadas a partir dos indicadores de saúde, 

sinalizados como foco das ações dos profissionais. Percebe-se que os profissionais 

buscam identificar indicadores de promoção à saúde e prevenção de agravos, ao 

invés de indicadores de complicações e de morbidade através do autocuidado 

apoiado.  

A partir dessa mudança atinge-se o que é defendido pelo autocuidado 

apoiado: a melhoria da confiança e das habilidades para o uso do sistema de saúde, 

gerenciar seus problemas através do monitoramento regular das condições de 

saúde, o estabelecimento de metas a serem alcançadas e de resolver seus 

problemas de saúde.  

As referências empíricas são fundamentais para medir o conceito ou 

determinar a sua existência no mundo real. Dessa forma, para avaliar o autocuidado 

apoiado é necessário desenvolver um protocolo assistencial para nortear as equipes 

de saúde da família quanto à forma com que devem realizar o apoio junto ao 

usuário. A proposta é que esse protocolo seja validado através de uma validação de 

conteúdo, e, dentro do protocolo, os atributos deverão ser contemplados (cuidado de 

si e do outro, autogestão e autocuidado, compreensão de sua realidade, adaptação, 

apoio, influência do meio ambiente, comprometimento profissional, transformação de 

realidade a partir da atuação profissional).  

As referências do mundo real que deverão estar presentes dentro do 

protocolo são: na primeira visita aplicar o instrumento de avaliação de capacidade de 

autocuidado do usuário e aplicar novamente quando for percebida mudança da 

capacidade funcional do usuário; analisar o conhecimento do usuário quanto à 

realidade de vida e à influência do meio ambiente; analisar as mudanças do usuário 

e a adaptação do mesmo ao longo do processo de apoio; ter comprometimento 

profissional a partir de uma criação de rotina laboral para o acompanhamento; 

autocompreensão da importância do seu papel como profissional de saúde no 

processo de transformação social. 

Ao comparar o que está sendo proposto como forma de medir o efeito do 

fenômeno, percebe-se que a ausência de várias ações por parte do profissional 

resulta em mudanças consideráveis na prática do dia a dia realizada atualmente. 

É importante destacar ainda que o conceito de autocuidado apoiado vem 

sendo trabalhado, já que o modelo das redes de atenção à saúde e, em especial, o 
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modelo de atenção às condições crônicas (MACC) proposto por Mendes (2012), 

destaca a necessidade de este fenômeno ser mais bem desenvolvido na prática e 

estudado na teoria. Ele é um dos pilares deste modelo atual. 

Ao observar a prática dos profissionais no autocuidado, dando o apoio ao 

usuário, em especial da atenção básica, percebe-se que não é simplesmente fazer 

ou não fazer, é o não fazer e ou o fazer para atender o momento, ou seja, sem efeito 

prolongado, realizado no cotidiano da sociedade. É necessário estabelecer 

propostas práticas, protocolos, para que os profissionais de saúde realizem um 

monitoramento efetivo, seja de atividades desempenhadas dentro das unidades de 

saúde, seja diretamente no domicílio. 

Dessa forma, assim como o conceito de autocuidado apoiado, os 

instrumentos e protocolos precisam ser estudados e refinados para gerar 

conhecimento e serem aprofundados em pesquisas científicas. 

Essa atualidade da temática dificultou o aprofundamento esperado na análise 

dos seus atributos, pois muitos dos seus elementos identificados são considerados 

intrínsecos ao contexto e estilo de vida do indivíduo, e, em função disso, fica 

dificultada a implementação do autocuidado apoiado na atenção básica.  

Precisa-se intensificar o fortalecimento desses atributos para que o fenômeno 

em estudo consiga ser aplicado de forma efetiva. Caso não ocorra a compreensão 

do autocuidado apoiado de forma geral e ampla, estará sendo feito um estudo para 

algo não aplicável e puramente teórico. 

 É prioritário o enfoque nas ações de promoção à saúde, com o intuito de 

transformação da realidade atual existente. Contudo, ocorrem obstáculos diversos e 

as ações não conseguem ser instituídas. Dentre as quais destacam-se as 

relacionadas às mudanças de condutas, rompimento com a prática assistencial 

curativa, pois preconizam uma mudança efetiva de modelo de atenção em saúde. 

 

2.2.1 Autocuidado apoiado no MACC 

 

O autocuidado apoiado é apontado com um dos pontos a ser fortalecido 

dentro do MACC. Mendes (2012), dentro da sua proposta, destaca que o mesmo é o 

aspecto que deve ser o foco principal para que os indivíduos tornem-se os agentes 

produtores sociais da sua condição de saúde e que os profissionais de saúde têm 
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papel decisivo no apoio significativo para que os usuários se empoderem em relação 

à sua saúde.  

Historicamente, o Brasil não tem a cultura de autocuidado do indivíduo, pois 

esse aspecto é próprio da vigilância em saúde e os conceitos dentro da saúde ainda 

estão em processo de mudança paradigmática da ideia de que saúde é ausência de 

doença e do foco do curativo. 

Na figura ilustrativa do MACC, a linha que corta todos os níveis destaca a 

relação entre o autocuidado e a atenção dos profissionais. Assim, o que está abaixo 

da linha caracteriza a capacidade do autocuidado de atuação nos níveis de saúde e 

o que está acima é a ação dos profissionais na condição clínica do usuário.   

Essa proposição do MACC relacionando autocuidado do usuário e a atuação 

dos profissionais foi idealizada com base no MPR. Dentro dessa ideia, existem 

evidências de que, considerando as condições crônicas e que estas estão 

controladas, fornecendo um menor risco ao usuário, de 70 a 80% das ações em 

saúde podem ter sua atenção centrada no autocuidado e que a necessidade de 

consulta médica convencional poderá ocorrer uma vez por ano, e as horas anuais 

são poucas relacionadas a um paciente com condição aguda.  

Poter e Kellogg (2008) destacam que vários estudos apresentam que grande 

parte dos sintomas são autodiagnosticados e autotratados, dessa forma, o usuário 

passa de paciente do cuidar para o agente do cuidar de sua saúde. Nesse sentido, 

os usuários de condições crônicas conhecem mais sua real condição do que 

qualquer profissional, sabendo como proceder e orientando a equipe em relação aos 

cuidados gerais. 

Para dar sustentabilidade às ações para o autocuidado apoiado, destacam-

se: a informação e educação para o autocuidado, elaboração de um plano de ação 

com metas a serem atingidas pelos profissionais da saúde e pelo próprio usuário, 

acompanhar os resultados para avaliar a efetivação das ações desenvolvidas 

(MENDES, 2012). 

Essas ações, para serem desenvolvidas e atingirem o que propõem, precisam 

do envolvimento das partes integrantes do processo. Outro aspecto que também 

pode ser destacado é a preparação através de capacitação e atividades de 

educação das pessoas que cuidam dos usuários em condições crônicas. Para 

implementar o autocuidado apoiado sugere-se a metodologia dos 5As que monitora: 

avaliação, aconselhamento, acordo, assistência e acompanhamento.  
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Nessa proposta, cada uma dessas etapas se responsabiliza por uma etapa do 

planejamento considerando que permitem respectivamente: o diagnóstico da 

situação, indicar as ações que deverão ser realizadas, a pactuação das metas a 

serem atingidas, a realização efetiva das ações e, na sequência, o monitoramento 

para ver o quanto foi realizado e o que poderá ser readequado. 

Para atingir tal objetivo são importantes o envolvimento dos atores no 

processo e o apoio da gestão local para que o autocuidado apoiado se fortaleça. O 

fornecimento de recursos materiais como material educativo, possibilidade de 

transporte para levar os profissionais no caso de áreas distantes, mas dentro de sua 

abrangência, e ainda momentos de encontro entre os profissionais para planejar as 

ações são de fundamental importância para a efetivação do autocuidado apoiado 

dentro do MACC. 

 

2.3 TEORIA GERAL DE ENFERMAGEM DE OREM 

 

A Teoria Geral de Enfermagem de Orem foi apresentada à sociedade em 

1985 na terceira edição do livro Nursing: concepts of practice e, em 1991, na quarta 

edição a autora incrementou a discussão, fortalecendo elementos como criança, 

grupos e sociedade. No Brasil, George (2000) realizou a tradução da sua teoria e 

algumas imagens que serão utilizadas e traduzidas com autorização. 

Esta teoria tem como base seis conceitos centrais e um conceito periférico, 

tendo como conceitos básicos: compreensão dos conceitos centrais de autocuidado, 

ação de autocuidado, demanda terapêutica do autocuidado, déficit de autocuidado, 

serviço de enfermagem e sistema de enfermagem; e o conceito periférico: fatores 

condicionantes básicos.   

A partir desses conceitos, Orem (1991) constrói sua teoria dividindo-a em três 

partes menores que se complementam para compor a Teoria Geral de Enfermagem: 

a Teoria do Autocuidado, Teoria do Déficit do Autocuidado e Teoria dos Sistemas de 

Enfermagem.  

A Teoria Geral de Enfermagem de Orem permite uma compreensão desde o 

conceito de autocuidado e sua aplicabilidade até a forma como a enfermagem deve 

desenvolver as ações frente às condições de saúde do indivíduo e como este pode 

participar do processo. Ao considerar a divisão em três partes, o autocuidado foi 

definido na Teoria do Autocuidado, a necessidade da enfermagem foi definida na 
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Teoria do Déficit do Autocuidado e na Teoria dos Sistemas de Enfermagem; e como 

se dará a relação da necessidade de autocuidado e a ação da enfermagem, usuário 

ou de ambos ocorre na Teoria dos Sistemas de Enfermagem. 

 

2.3.1 Teoria do Autocuidado 

 

A compreensão da Teoria do Autocuidado perpassa por aspectos 

relacionados aos conceitos de autocuidado, ação de autocuidado, fatores 

condicionantes básicos, demanda terapêutica de autocuidado e requisitos do 

autocuidado. 

Como conceito para o autocuidado, Orem (1991) define ser o desempenho ou 

prática de atividades realizadas pelos indivíduos em benefício próprio para manter a 

vida, a saúde e o bem-estar. E este, sendo realizado de forma correta, mantém a 

integridade estrutural e funcional do indivíduo. 

Para atingir o autocuidado o homem realiza as ações de autocuidado e os 

fatores condicionantes básicos, como a idade, sexo, aspectos socioculturais, 

condições de saúde, ofertas de serviços de saúde, família, interferem diretamente 

nessas ações. 

Quando esse autocuidado precisa ser orientado, gera as demandas 

terapêuticas de autocuidado e um grupo de pessoas passa a oferecer as 

orientações necessárias a fim de beneficiar os indivíduos de maneira específica. O 

autocuidado e as demandas terapêuticas atuam sobre os requisitos de autocuidado, 

que são conhecidos também como sendo as atividades de vida diária dos 

indivíduos. Nessa perspectiva, os requisitos do autocuidado foram divididos em três 

categorias por Orem: universal, de desenvolvimento e de desvio de saúde. 

Os universais são aqueles relacionados aos cuidados necessários para 

manter a vida do indivíduo, como alimentar-se, deambular, manter qualidade de 

sono e repouso, dentre outros. Já os requisitos relacionados ao desenvolvimento 

são os que estão relacionados à mudança no estilo de vida devido ao passar do 

tempo, como surgimento de perda do turgor da pele, calvície, dentre outros. E os 

que envolvem desvios de saúde são aqueles relacionados a mudanças resultantes 

de alterações nas condições de saúde devido a problemas de saúde, acidentes, 

dentre outros. 
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2.3.2. Teoria do Déficit do Autocuidado 

 

A Teoria do Déficit do Autocuidado é o núcleo da Teoria Geral de 

Enfermagem de Orem e a mesma descreve o momento em que a enfermagem 

deverá iniciar o apoio ao autocuidado de forma mais direta. Essa situação ocorre de 

forma mais clara quando o indivíduo é incapaz ou tem alguma limitação na 

realização do autocuidado efetivo de forma continuada. No momento em que há a 

impossibilidade do indivíduo ou do cuidador de prestar a assistência necessária, o 

cuidar da enfermagem se faz necessário de forma direta. 

A atuação de enfermagem pode ocorrer nos três tipos de requisitos do 

autocuidado: universal, de desenvolvimento ou de desvios de saúde. O fato é que a 

ação da enfermagem, dentro da perspectiva de Orem, poderá ocorrer através de 

cinco métodos: agir ou fazer pela outra pessoa, guiar e orientar, proporcionar apoio 

físico e psicológico, proporcionar e manter um ambiente de apoio ao 

desenvolvimento pessoal, ensinar. 

 

Imagem 5- Estrutura conceitual da Teoria do déficit do Autocuidado de Orem (1991) para a 
Enfermagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEORGE, 2000.  
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Neste contexto a enfermagem poderá atuar em cinco áreas: manter um 

relacionamento com o indivíduo e sua família ou grupo a fim de dar condições ao 

indivíduo para realizar seu autocuidado, determinar se e como os pacientes podem 

ser ajudados pela enfermagem, responder a solicitações quando direcionadas à 

enfermagem, prestar ajuda e assistência direta à população e indivíduo quando 

estes necessitarem, coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do indivíduo 

de modo a prestar orientações sociais e educacionais. 

 

2.3.3 Teoria dos Sistemas de Enfermagem 

 

Os Sistemas de Enfermagem são o planejamento das ações a serem 

desempenhadas pelo enfermeiro tendo como base a capacidade de autocuidado do 

indivíduo em desempenhar suas atividades de vida diária, ou seja, os requisitos do 

autocuidado. A relação que se estabelece é que, à medida que aumenta o déficit de 

autocuidado (diminuição da capacidade de exercer as ações de autocuidado 

realizadas pelo indivíduo), aumenta a necessidade da enfermagem para manter o 

funcionamento ideal (exigência do autocuidado). 

Nos sistemas de enfermagem o foco é a ação de enfermagem a ser 

desenvolvida pelo enfermeiro. Para se estabelecer uma forma de cuidar é 

necessário compreender que a ação de enfermagem é tão importante quanto a ação 

de autocuidado, mas diferem, considerando que a primeira é desempenhada pelo 

enfermeiro a fim de atingir o bem-estar do outro e a segunda é desempenhada pelo 

indivíduo para atingir um benefício próprio. 

Orem (1991) destacou que existem três tipos de sistemas a serem 

desempenhados: sistema totalmente compensatório, sistema parcialmente 

compensatório e sistema de apoio-educação.  

Os elementos bases dos sistemas e o esboço têm como foco o âmbito da 

responsabilidade de enfermagem nas situações de atendimento de saúde; o papel 

geral e específico do enfermeiro, do paciente e outros; as razões de relacionamento 

entre o enfermeiro e o usuário; e uma avaliação das ações a serem desempenhadas 

pela enfermagem tendo como base a capacidade do indivíduo de realizar seu 

autocuidado para, a partir disso, ver os espaços a serem preenchidos pela 

enfermagem. 
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Imagem 6- Esboço do Sistema Básico de Enfermagem de Orem (1991) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEORGE, 2000.  

 

Um ou mais dos três tipos de sistemas podem ser empregados para um 

mesmo usuário, em função do grau de dependência do mesmo em relação à 

enfermagem. Destaca-se ainda que Orem faz todo o seu trabalho focando quatros 

conceitos e constrói toda a sua teoria em cima deles: ser humano, sociedade e 

enfermagem em seu trabalho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo metodológico, com abordagem quantitativa descritiva, 

realizado a partir da população atendida pela Estratégia de Saúde da Família do 

Município de Natal/RN para identificar os hipertensos, sua capacidade de 

autocuidado e as ações desenvolvidas na atenção primária à saúde; e a partir disso 

propor um protocolo para nortear as ações dos profissionais para apoiar o 

autocuidado dos hipertensos de sua abrangência, passando por um processo de 

validação de conteúdo, através da submissão aos avaliadores, para a verificação da 

confiabilidade do protocolo.  

Um estudo metodológico busca investigar os métodos de obtenção e 

organização de dados e condução de pesquisas rigorosas. Busca o 

desenvolvimento da validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa 

(POLIT; BECK, 2011).  

Nele, o pesquisador tem como meta a elaboração de um instrumento 

confiável, preciso e utilizável que possa ser empregado por outros pesquisadores e 

outras pessoas. Esse estudo cabe a qualquer disciplina científica lidando com 

fenômenos complexos como o comportamento ou a saúde dos indivíduos, tal qual 

ocorre na pesquisa de enfermagem (POLIT; HUNGLER, 2004)  

Esse tipo de pesquisa é uma estratégia que utiliza de maneira sistemática os 

conhecimentos existentes para elaboração de uma nova intervenção ou melhora 

significativa de uma intervenção existente, ou, ainda, elabora ou melhora um 

instrumento, um dispositivo ou um método de mediação (CONTANDRIOPOULOS, et 

al., 1997).  

A pesquisa descritiva tem o propósito de observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos que ocorrem no universo percebido pelo homem, e permite a 

descrição da estrutura e funcionamento do fenômeno observado sem a interferência 

do pesquisador. A partir desse tipo de pesquisa encontra-se com precisão a 

frequência do fenômeno, sua relação e conexão com outros processos. (CRUZ; 

RIBEIRO, 2004).  

O método quantitativo, segundo Richardson et al. (2009), representa a busca 

para garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, 
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possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências. É bastante aplicado 

nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a associação entre 

variáveis, bem como nos que investigam a relação de causalidade entre fenômenos.  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O Município de Natal, capital do RN, possui atualmente uma população de 

aproximadamente 803.739 habitantes. O município é administrativamente dividido 

em distritos sanitários, correspondendo a cada área geográfica, como distrito leste, 

oeste, norte e sul, sendo o norte subdividido em I e II, devido à grande área do local, 

totalizando cinco distritos sanitários (IBGE, 2010). 

 

Imagem 7- Distritos sanitários do Município do Natal/RN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Atenção Básica, SMS/Natal/RN, 2014. 
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Existem em Natal 53 unidades de saúde destinadas para a atenção primária à 

saúde, das quais 41 são com Estratégia de Saúde da Família e 12 unidades saúde 

sem Estratégia de Saúde da Família.  

O estudo foi realizado em unidades básicas de saúde (UBS) do Município de 

Natal que possuíam Estratégia de Saúde da Família e foi feita uma busca na 

população cadastrada nas equipes para identificar os hipertensos e sua capacidade 

de autocuidado.  

A escolha de realizar apenas nas unidades básicas de saúde que possuíssem 

ESF ocorreu por considerar que essas equipes atuam dentro de um território 

limitado e que possuem maior capacidade de controlar as informações sobre os 

usuários da sua área adscrita. Desse modo, tornava-se possível ter informações de 

quantitativos e de ações desenvolvidas pelos profissionais de forma mais 

sistemática, permitindo assim maior controle pela pesquisadora sobre o campo. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo foram os hipertensos assistidos pelas equipes de 

Estratégia de Saúde da Família, profissionais das unidades com equipes de saúde 

da família da Secretaria Municipal de Saúde do Natal/RN.  

Os hipertensos e profissionais participantes do estudo foram selecionados por 

conveniência, considerando sua disponibilidade.  

O quantitativo de hipertensos que fizeram parte da amostra foi calculado a 

partir do cálculo da amostra da população considerando a prevalência da doença. 

No caso, a base de cálculo foi a população da área atendida pelas equipes de 

Estratégia de Saúde da Família de Natal/RN, que de acordo com o Plano de 

Enfrentamento das doenças crônicas do município do Natal 2013-2015 (2013) era 

de 20.580 hipertensos, distribuídos em cinco distritos sanitários.  

Para o cálculo da amostra, empregou-se um fator de ajuste para população 

finita, segundo a fórmula descrita a seguir. Foi utilizada, como proporção amostral, a 

prevalência de hipertensos encontrada na pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), no ano de 2012, 

cujos resultados são os mais recentemente divulgados. Para o ano de referência, a 
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prevalência no Município de Natal foi de 24,8% de hipertensos entre a população 

adulta com 18 anos ou mais de idade (BRASIL, 2013). 

 

 

 

n = Amostra 

Z = Nível de Confiança 

p = Quantidade de Acerto esperado (%) 

q = Quantidade de Erro esperado (%) 

N = População Total 

e = Nível de Precisão (erro) 

 

A população de adultos com 18 anos ou mais de idade na cidade era de 

597.509 habitantes em 2012, segundo as projeções intercensitárias do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi utilizado um nível de confiança de 

95%, a Z utilizada foi de 1,96 e admitiu-se uma margem de erro de 5 pontos 

percentuais para o cálculo amostral. 

Dessa forma, ao substituir os valores na fórmula se tem a seguinte situação: 

 

   n =  597.509 x 0,248 x 0,752 x (1,96)2 

   0,248 x 0,752 x (1,96)2 + (597.509 -1) x (0,05)2   

 

     n = 287 hipertensos 

 

Como resultado, obteve-se uma amostra de 287 indivíduos, e os hipertensos 

foram arrolados da seguinte forma: 

1. Foram distribuídos proporcionalmente de acordo com o percentual de 

hipertensos cadastrados em cada distrito sanitário do município.  

2. Identificaram-se as unidades de saúde da família por distrito e, seguindo 

uma proporção, foi distribuído o quantitativo de hipertensos a ser 

entrevistado por unidade de acordo com o plano de enfrentamento.  
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3. Buscou-se usar uma lista ou informações acerca de onde estavam os 

hipertensos em cada unidade de saúde e os mesmos foram escolhidos 

aleatoriamente.  

4. Os hipertensos selecionados foram entrevistados durante a realização de 

visitas nos domicílios e/ou em encontro na própria UBS. 

Como critério de inclusão, o usuário hipertenso poderia participar da pesquisa 

desde que ele tivesse mais de 18 anos e que ele ou o responsável tivessem 

condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias.  

A após a escolha do pesquisado, era questionado aos hipertensos sobre a 

disponibilidade em participar do estudo, posteriormente sendo explicada a pesquisa 

e como se daria as entrevistas para preenchimento do formulário a todos que 

aceitassem voluntariamente participar do estudo.  

            Em relação aos profissionais das unidades com equipes de saúde da família, 

aconteceu um contato, em especial com o enfermeiro, para identificar as atividades 

que eram realizadas na rotina da unidade para possibilitar o contato com os 

hipertensos e os profissionais, para a aquisição de dados para subsidiar a 

construção do protocolo a ser construído e validado. 

 Desse modo, ao visitar a unidade, foi possível entrevistar 70 profissionais de 

saúde nas unidades para obter informações acerca do processo de trabalho 

existente. 

 Nessa perspectiva, os profissionais que atuavam diretamente com os 

usuários hipertensos também foram considerados participantes da pesquisa, haja 

vista que foram eles que descreveram as ações que eram realizadas por eles junto 

aos hipertensos. 

Com isso, a amostra foi formada por 357 participantes da pesquisa, sendo 

287 hipertensos e 70 profissionais de saúde.  

   

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

A realização deste estudo seguiu as diretrizes e normas sobre pesquisa em 

seres humanos segundo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, 

do Ministério da Saúde. 
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Antes do desenvolvimento da coleta das informações pesquisadas foi 

encaminhada uma Carta de Anuência (APÊNDICE A) à Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal informando sobre o estudo e os seus objetivos, bem como 

solicitando permissão para a realização do estudo. Após a autorização da 

Secretaria, o projeto devidamente instruído foi encaminhado ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) e aprovado através do 

Parecer nº 1.058.112/2015 (ANEXO A). 

 

 3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Após autorização e parecer favorável do Comitê de Ética, teve inicio o seu 

planejamento para a coleta com base nos instrumentos de coleta de dados 

propostos e com aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICES B e C) para os participantes. A coleta de dados, junto aos hipertensos 

e aos profissionais de saúde das unidades básicas com ESF, ocorreu no período de 

junho a setembro de 2015 e a validação do protocolo aconteceu em novembro de 

2015. 

A coleta de dados ocorreu da seguinte forma: 

 

1ª Etapa: Realizou-se o contato como a unidade básica de saúde com ESF, a 

mesma direcionou para os hipertensos selecionados de forma aleatória e no 

primeiro momento foi realizada a aplicação de um formulário durante entrevista ao 

hipertenso. Esse instrumento, que seria aplicado aos 287 hipertensos, foi 

inicialmente aplicado a outros 30 hipertensos, por necessitar ser pré-testado, e após 

isso foi construído o formulário definitivo, que foi aplicado na sequência (APÊNDICE 

D).  

 

2ª Etapa: O formulário definitivo foi aplicado aos 287 hipertensos em encontros 

ocorridos no domicílio ou na unidade de saúde. Através do formulário foi possível 

realizar um exame físico simplificado e uma entrevista para coletar informações 

acerca da condição de saúde e da capacidade de autocuidado dos entrevistados.  
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3ª Etapa: Nas visitas realizadas às unidades e durante a entrevista com as 

profissionais de saúde foi utilizado o diário de campo, para auxiliar com as 

anotações acerca do que foi visto in loco e anotar as ações descritas durante as 

entrevistas junto aos profissionais das UBS com equipes de saúde da família, em 

relação às ações realizadas por eles, e considerações relevantes para apoiar o 

autocuidado (APÊNDICE E).  

O diário de campo utilizado como instrumento de coleta e de apoio permite ao 

pesquisador o registro de dados não planejados e observados, ou seja, as 

conversas informais, as expressões, comportamentos, gestos, tudo que se 

relacionar com o tema da pesquisa. 

 

4ª Etapa: Após a aplicação dos formulários aos hipertensos e com as descrições 

apresentadas pelos profissionais de saúde das USFs, foi realizada a construção do 

protocolo (APÊNDICE F) e na sequência o mesmo foi enviado para a validação. 

A construção do protocolo foi subsidiada pela caracterização dos hipertensos 

e das ações realizadas pelos serviços de saúde; tendo como principal objetivo 

propor uma forma de os profissionais desempenharem o autocuidado apoiado junto 

aos hipertensos da atenção básica.  

A construção do protocolo foi realizada a partir da proposta de Bartholomew, 

Parcel e Kok (1998), que sugere a organização do protocolo de modo a mapear uma 

intervenção que siga critérios para atender todas as etapas necessárias, que 

englobem desde a identificação e diagnóstico do problema, passando pela 

teorização e organizando uma matriz que forneça estrutura desde o planejamento 

das ações até a operacionalização, incluindo as relações interpessoais, de modo a 

englobar todos que forem desempenhar as funções apresentadas na descrição e no 

fluxo estabelecido.   

Ela propõe que sejam realizadas seis etapas: o levantamento do que será 

estudado, a formulação dos objetivos, a escolha das teorias e dos métodos que 

embasem o estudo e o pensamento para aplicações práticas, a identificação dos 

componentes e materiais necessários para programar as ações, a descrição do 

plano a ser implementado e a descrição de como será o desenrolar do processo 

idealizado, a evolução a partir da implementação. 

A proposta de Bartholomew, Parcel e Kok (1998), apesar de se tratar de uma 

proposta teórica, foi utilizado como método para a elaboração do protocolo, 
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atendendo apenas às três primeiras etapas propostas, haja vista que até o momento 

o protocolo ainda não encontra-se em processo de operacionalização.   

Com base na fórmula de Barbetta (2007), que estabelece o cálculo de 

amostra mínima de juízes para validação de conteúdo, foi definido o número de 

validadores: 

 

 

  

n = tamanho da amostra 

N= tamanho da população a ser investigada 

no= primeira aproximação com o tamanho da amostra 

Eo = erro amostral tolerável (foi aceito de 10% nesta pesquisa) 

 

Para realizar os cálculos da quantidade mínima de validadores, foi 

considerada a quantidade de unidades visitadas que possuíam grupos de 

hipertensos ativos (16 unidades visitadas) e que pelos menos dois profissionais que 

se envolvessem na realização das atividades se habilitassem a responder a ficha de 

avaliação do protocolo (APÊNDICE G), totalizando uma população de 31 

profissionais (N). Procurou-se aplicar aos médicos e enfermeiros, já que são os mais 

envolvidos no processo junto ao hipertenso na atenção básica. Como amostra após 

os cálculos, foram necessários 25 juízes, no mínimo, para realizar a validação do 

protocolo.  

Diante da importância da gestão e dos estudiosos no assunto, foram 

acrescidos mais seis juízes que atuavam na gestão e no planejamento das políticas 

de saúde nas esferas municipal, estadual, federal e na academia. Assim, analisaram 

o protocolo 31 juízes, sendo 25 juízes da própria rede assistencial que atuavam na 

Estratégia de Saúde da Família e seis da gestão e da área acadêmica, de modo a 

contribuir para a construção de uma proposta que possa ter viabilidade de aplicação 

na prática. 

 

3.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos resultados foi do tipo de uma proposta operativa, que, segundo 

Minayo (2008), implica, num primeiro momento, em um conjunto de fases cujo início 
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parte da inserção e ordenação dos dados, desde as entrevistas, como também o 

conjunto do material de observação e dos documentos populares e institucionais, 

referentes ao foco central deste estudo. Em um segundo momento ocorreu a 

classificação de dados, que, segundo a mesma autora, se constitui nos dados que 

emergem do campo empírico e já traz em seu interior uma construção de 

indagações e respostas, tornando complexo o processo de construção do 

conhecimento. 

Assim, os dados coletados foram organizados de modo a identificar o perfil de 

autocuidado apresentado pelos hipertensos da cidade do Natal/RN, as ações de 

saúde realizadas pelos profissionais nas unidades básicas de saúde com saúde da 

família e a partir disso construir e validar o protocolo.  

Os dados coletados para identificar o perfil de autocuidado apresentado pelo 

hipertenso foram compilados a partir da aplicação de um formulário e os dados 

coletados foram organizados para serem analisados no programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS) 20.0. Após o tratamento dos dados, realizou-se 

uma avaliação a partir de uma estatística descritiva, com frequências relativas e 

absolutas, e apresentadas as informações através de gráficos e tabelas. 

As ações realizadas pelos profissionais das equipes de ESF foram descritas e 

registradas para auxiliar na construção do protocolo com base nas ações já 

desenvolvidas na comunidade, que também foram apresentadas de forma descritiva, 

com as informações dispostas em gráficos construídos no Excel 2010. 

Após essas etapas iniciais da análise dos dados, foi construída uma proposta 

de protocolo de modo a aplicar os conhecimentos científicos e teóricos trazidos pela 

Teoria de Enfermagem de Orem e pelo Modelo de Atenção às condições crônicas 

para o autocuidado apoiado. E, assim, foi apresentada uma proposta a ser seguida 

pelas equipes de saúde a fim de instituir ações e adequar o processo de trabalho no 

dia a dia dos profissionais e gerar um maior envolvimento sistemático junto aos 

hipertensos acompanhados nas UBS. 

Entende-se que a construção do protocolo tem como principal objetivo propor 

uma forma de os profissionais desempenharem o autocuidado apoiado junto aos 

hipertensos na atenção primária à saúde. Após essa primeira etapa da análise dos 

dados, foi construída a proposta de um protocolo e submetido aos juízes 

selecionados. 
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Com as respostas dos juízes, foi realizada a validação de conteúdo. O 

processo de validação é uma etapa essencial na verificação da qualidade do que 

está sendo elaborado, desse modo, é uma etapa importante para a escolha e/ou 

aplicação do instrumento ou processo idealizado e construído (DEVON et al., 2007; 

POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004). 

Dentre os processos de validação, a validação de conteúdo refere-se a avaliar 

itens que compõem um instrumento, e determina a representatividade e extensão 

com que cada item de medida comprova o fenômeno ou processo de interesse e a 

dimensão de cada item proposto dentro daquilo que está se investigando, realizadas 

por juízes selecionados para avaliar o assunto (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; 

FERNANDES, 2005). 

A validação de conteúdo ocorreu a partir da aplicação do Índice Kappa (K), do 

Índice de Verificação de Conteúdo (IVC) e pela Escala de Likert.  

O Índice Kappa e o IVC foram utilizados para verificação no nível de 

concordância e nível de consistência (fidedignidade) dos juízes em relação à 

permanência ou não das diretrizes que compõe o protocolo.  

Segundo Pereira (1999), o Índice Kappa é um indicador de concordância 

ajustado, que leva em consideração, descontando no cômputo final, a concordância 

devido ao fator chance. A interpretação dos valores do Índice Kappa foi resumida no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1- Interpretação dos valores do Índice Kappa 

ÍNDICE KAPPA (K) NÍVEL DE CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,20 Fraco 

0,21 a 0,40 Sofrível 

0,41 a 0,60 Regular 

0,61 a 0,80 Bom 

0,81 a 0,99 Ótimo 

1,00 Perfeito 

Fonte: PEREIRA, 1999.  

 

Além do índice Kappa, foram definidos escores (grau de importância) 

segundo cada parte do protocolo. Esta avaliação se deu a partir do IVC, que avalia a 
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relação entre o número de juízes que concordaram com determinado aspecto 

individual ou coletivo e o número total de juízes. 

Já a Escala de Likert avalia escores, que variam de 1,0 a 5,0 pontos, e visa 

analisar a aceitação de cada item considerando a avaliação de todos os juízes. A 

escala de Likert permite medir atitudes, possibilitando discriminações entre 

indivíduos com visões diferentes sobre uma determinada temática. Esta escala vai 

de 1 a 5, onde 1 é o extremo negativo (0%), e 5 o positivo (100%).  Dessa forma, as 

respostas de cada item dos juízes foram avaliadas de 1 (Nada importante), 2 (Pouco 

importante), 3 (Importância média), 4 (Muito importante) a 5 (Totalmente importante).  

Neste estudo optou-se por definir um ponto de corte de acordo com a Escala 

de Likert para revisar os itens que obtivessem menos de 70 pontos (70% de 

aspectos totalmente importantes) atribuídos pelos juízes. Este parâmetro foi usado 

com base no Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, que considera 

o parâmetro de 70% como adequado para estudos de avaliação em saúde (BRASIL, 

2004). 

E o protocolo, após ser avaliado a partir dos juízes, teve os dados codificados, 

tabulados e analisados através de leitura reflexiva, dos comentários oferecidos pelos 

validadores (Apêndice H) e por meio de estatística descritiva.  

Dessa forma, aconteceu uma triangulação dos dados, já que foi construída 

uma proposta de protocolo a partir da condição de vida do hipertenso considerando 

o contexto domiciliar e a descrição das ações realizadas pelos profissionais de 

saúde junto ao hipertenso, resultando num protocolo validado (Apêndice I).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo destina-se à apresentação, análise e discussão dos resultados 

da pesquisa com apoio na literatura.  

As informações obtidas através dos profissionais acerca das ações realizadas 

nas unidades de saúde da família junto aos hipertensos, assim como as informações 

obtidas a partir dos hipertensos acerca da sua capacidade de autocuidado serão 

apresentadas através de uma análise estatística descritiva, a fim de caracterizar e 

apresentar a realidade em que foi realizado o estudo.  

Os dados foram inseridos no SPSS e apresentados através de tabelas, 

quadros e gráficos. E na sequência será apresentada a proposta de protocolo 

construído para nortear as ações dos profissionais de saúde da atenção básica em 

relação ao autocuidado dos hipertensos. O protocolo foi validado junto a 

especialistas e seu processo de validação realizado através do índice Kappa, IVC e 

da escala de Likert. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NAS USF JUNTO AOS 

HIPERTENSOS  

 

 Foram visitadas as 41 unidades de saúde da família do Município de Natal, 

através de contato com 70 profissionais distribuídos de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 2- Distribuição de profissionais entrevistados por função exercida na USF- Natal/RN, 2015  

Profissionais das USF Quantidade por categoria 

Agente comunitário de saúde (ACS) 32 

Enfermeiro 20 

Médico 02 

Técnico de enfermagem 03 

Dentista 01 

Diretor 03 

Administrador 09 

TOTAL 70 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal, 2015.  
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Foi informado que o acolhimento dos usuários hipertensos ocorria nas 

unidades da mesma forma com que ocorria para todos os demais que buscavam o 

serviço para um primeiro atendimento: procurava-se o arquivo para retirar o 

prontuário, o usuário era encaminhado ao preparo na sala de triagem para verificar a 

pressão arterial, quando comparecia para realizar a consulta individualizada.  

Quando a unidade possuía algumas atividades grupais, e os hipertensos 

demonstravam interesse em participar dessas atividades coletivas, qualquer 

profissional da unidade repassava-lhes a informação para que os mesmos 

comparecessem no dia e horário agendado para participar. 

A partir das entrevistas e da observação dos espaços das unidades, foi 

possível perceber que eram realizadas atividades individuais, coletivas, orientações 

em sala de espera, passeios e atividades físicas.  

A atual proposta de acolhimento do Ministério da Saúde para o usuário na 

atenção primária é de que a sua inserção ocorra através do Prontuário Eletrônico do 

Cidadão (PEC) já na chegada à unidade. O PEC, que deverá ter uma interlocução 

contínua com o E-SUS AB, tem a finalidade de reordenar, assim, o fluxo dentro das 

unidades básicas de saúde, direcionando o atendimento dos usuários do 

individualizado ao coletivo, e a resolução das possíveis demandas de forma 

interligada aos vários componentes da rede de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Em relação às atividades em geral desenvolvidas nas unidades junto aos 

hipertensos, identificou-se que, das 41 unidades visitadas, 12 unidades relataram 

que realizavam consulta e/ou atendimento direcionados ao usuário hipertenso. 

Trata-se de um acompanhamento o qual inclui as orientações sobre o tratamento e a 

renovação da prescrição do medicamento, feitas pelo médico, a cada 30 dias. Uma 

realizava palestras desvinculadas de atividades de grupo para trabalhar promoção à 

saúde, uma realizava visita domiciliar pelos ACS para acompanhar os hipertensos. 

Duas relataram que estavam sem realizar atividades relacionadas aos hipertensos e 

uma delas relatou que não realizava por não ter conhecimento de quantos 

hipertensos havia na área de abrangência de sua unidade. 

Em relação às atividades coletivas, 36 unidades referiram realizar, em alguns 

casos, até mais de uma atividade, duas unidades estavam com atividades 

suspensas devido a processos de reforma física das unidades e três informaram que 

não realizavam. 
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De acordo com Ministério da Saúde (2013), a necessidade do desempenho 

de atividades junto ao hipertenso, sejam estas individuais ou coletivas, deve ser 

fortalecida, considerando que a prevalência da hipertensão na sociedade brasileira, 

de acordo com o Vigitel (2013), é de 24,8 %, além de ser uma doença base para o 

surgimento de várias complicações. Nesse sentido, a atenção primária à saúde 

possui papel fundamental para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos. 

Além disso, é cada vez mais necessário que se aumente a capacidade em 

preparar a população para realizar a vigilância à saúde. Segundo o Ministério da 

Saúde (2014), é fundamental para desencadear mudanças na forma de esta realizar 

seu autocuidado e com isso levar a mudanças reais no cotidiano e no estilo de vida 

das pessoas assistidas pelos profissionais da atenção primária à saúde.  

 

Gráfico 1 – Grupos de hipertensos e a frequência de reuniões nas unidades de saúde da família do 
Município do Natal/RN, 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Das 41 unidades, 26 fizeram menção aos grupos de hipertensos, das quais 

16 realizavam reuniões sistemáticas. Duas referiram dificuldades para implementar, 

fosse pela baixa adesão ou pela falta de rotina, e oito referiram que estavam 

inativas, fosse por questões estruturais relacionadas a reformas, ou sem justificativa 

prévia. 

A participação dos trabalhadores nas atividades variou entre os serviços, não 

existindo uniformidade nas atividades desenvolvidas nas unidades de saúde. Dos 26 

grupos de hipertensos, 10 fizeram referência a quem coordenava os grupos de 
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hipertensos, dos quais seis mencionaram a coordenação pelos enfermeiros e 

agentes de saúde e quatro referiram ser coordenados pela equipe multiprofissional. 

As unidades referiram ainda realizar atividades coletivas com os hipertensos 

através de outros tipos de grupos, não exclusivos ao hipertenso, principalmente 

grupo de idosos, e desenvolviam caminhadas e atividades físicas, como apresenta o 

Gráfico 2. Algumas dessas atividades eram realizadas nas mesmas unidades que 

possuíam grupos de hipertensos, desse modo a população que por elas era 

atendida possuía mais de um tipo de atendimento coletivo para auxiliar no controle 

das suas condições crônicas. 

 

Gráfico 2 – Atividades coletivas realizadas nas unidades de saúde da família do Município do 
Natal/RN, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Foi relatada a existência de 33 atividades coletivas realizadas com usuários 

atendidos pelas USFs, e as mesmas foram distribuídas em atividades relacionadas 

em sua maioria com idosos (10 grupos), atividade física (quatro realizavam com a 

atuação do NASF ou atividade voluntária de profissionais da área), e grupo de 

caminhadas (nove grupos). 



59 

 

Ao analisar o gráfico, percebe-se que os grupos existiam para tratar outras 

condições crônicas, como era o caso do grupo de diabéticos, usuários de 

psicotrópicos. E que os que envolviam atividade física e atividades artísticas e 

manuais eram desenvolvidos para dar suporte à condição de saúde em geral e 

assim promover saúde e prevenir agravos. 

O caderno 35 da Atenção Básica, lançado em 2014, destaca a importância de 

realizar atividades em grupo, que têm como objetivo o empoderamento dos 

participantes para que estes tenham subsídios para modificar seu estilo de vida, e 

parte da ideia de uma mudança organizativa dos processos educativos. A 

periodicidade indicada é que seja semanal e que tenha participação da equipe 

multiprofissional, com a participação no processo de nutricionistas e enfermeiros de 

forma sistemática (BRASIL, 2014). 

Destaca ainda que as atividades em grupo podem acontecer em salas de 

espera, em grupos fechados e abertos. Porém, é importante que o grupo seja 

formado por pessoas com características de situações de vida semelhantes, tendo 

em vista a possibilidade de realizar orientações coletivas, e até consultas coletivas. 

Os profissionais que vão atuar na atenção primária à saúde e que irão trabalhar com 

a perspectiva de vigilância à saúde deverão passar por processos de educação 

permanente, para que sejam capacitados para fazer uso dos instrumentos 

necessários para desenvolver as atividades na comunidade de forma adequada. 

Observa-se que, das 41 unidades, apenas 12 possuíam os cadastros dos 

hipertensos atualizados ou em processo de atualização. As demais 19 suspenderam 

o controle dos hipertensos desde que o sistema HIPERDIA foi absorvido pelo E-SUS 

AB em 2014, porém, como ainda está em processo de consolidação, as equipes não 

possuíam mais os cadastros organizados.  

Foi realizado também contato com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde 

do Natal e a mesma informou que, desde que os medicamentos passaram a ser 

distribuídos pela farmácia popular e não somente pelas unidades de saúde, as 

equipes perderam o controle, já que não faziam mais a distribuição. É importante 

observar que, diante do exposto, o controle dos hipertensos se dava, em sua 

maioria, pela distribuição e não pela solicitação dos medicamentos, por ser tratada 

como uma ação planejada e sistêmica da unidade. 

A realização das atividades junto aos hipertensos nas unidades de saúde 

deve buscar atingir os princípios do SUS (universalidade, equidade e integralidade), 



60 

 

em especial a integralidade. No que tange a este princípio, o indivíduo deverá ser 

acolhido de forma correta na unidade e direcionado a todos os serviços que podem 

ser ofertados dentro da unidade básica e todos que podem ser oferecidos de suporte 

à rede (consultas com especialistas, exames diagnósticos, internações). Além de ser 

necessário o conhecimento do contexto socioeconômico e cultural do mesmo, para 

que este seja compreendido de fato em sua plenitude. 

Nessa perspectiva, desenvolver ações individuais e coletivas dentro das 

unidades, segundo Costa; Silva e Carvalho (2011), deve ocorrer atrelado a todas as 

necessidades do indivíduo e não apenas focando a doença em estudo, no caso a 

hipertensão. O usuário será acompanhado pela equipe não apenas mediante a 

entrega do medicamento, ou por vir a uma reunião, mas deverá ser visto em todos 

os espaços da sua vida diária pela equipe de saúde da família que estará 

desenvolvendo suas atividades no território. 

Veras (2002), Schraiber, Nemes e Mendes Gonçalves (1996), e Teixeira e 

Vilasbôas (2014) destacam nos seus estudos a necessidade da mudança dos 

modelos de atenção hegemônicos focados na doença, para a realização de ações 

de promoção da saúde e prevenção de agravos. Eles afirmam que ações como 

atendimentos coletivos e individualizados buscando desenvolver projetos 

terapêuticos voltados para problemas de saúde pública resultam em mudanças 

significativas na forma de fazer saúde e, consequentemente, aumentam a inclusão 

do usuário e participação no seu processo de saúde/doença. 

Diante do contexto de inclusão em redes de atenção à saúde, o ser 

hipertenso é algo maior que simplesmente ser portador de uma doença crônica, é 

um indivíduo que precisa ser visto em sua integralidade, com seus anseios, 

possíveis relações com outras doenças, e cujo contexto de vida é algo 

extremamente relevante para melhorar a condição de saúde e a resposta a 

complicações que possam vir a surgir. 

 

4.2 PERFIL DA AMOSTRA DE HIPERTENSOS DO MUNICÍPIO DO NATAL EM 

RELAÇÃO AO AUTOCUIDADO E AO ATENDIMENTO OFERTADO PELA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

A construção do perfil de hipertensos residentes do Município de Natal para 

este estudo correspondeu a uma amostra aleatória de 287 hipertensos, conforme os 
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dados apresentados na Tabela 1, relacionados às variáveis sociodemográficas 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, vínculo de trabalho e naturalidade.  

Observou-se que 101 (83,61%) dos entrevistados estavam acima de 49 anos. 

Destes, 86 (29,97%) eram do sexo masculino, e 201 (70,03%) eram do sexo 

feminino, denotando um alto índice de mulheres hipertensas. Com relação à 

naturalidade, 250 (87,10%) eram naturais do Rio Grande do Norte; 141 (49,12%) 

eram casados; e a soma entre os 56 (19,51%) analfabetos, 52 (18,11%) 

alfabetizados funcionais e os 119 (41,46%) possuidores do ensino fundamental 

incompleto perfaz um total de 227 hipertensos que apresentavam educação formal 

incompleta, de acordo com as definições emitidas pelo IBGE (2013).  

Trata-se de uma variável sociodemográfica fundamental para este estudo, se 

a considerarmos uma influência na elaboração do conhecimento sobre hipertensão 

e, por que não, sobre a saúde. Já, com relação à aposentadoria, observou-se que 

147 (51,22%) hipertensos eram aposentados, enquanto que 140 (48,78%) faziam 

parte da população economicamente ativa; e com em relação à pensão, apenas 16 

(5,57%) dos 287 possuíam o benefício. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto a idade, sexo, estado civil, naturalidade, 
aposentadoria, pensão e alfabetização- Natal/RN - 2015  

Características dos 
Participantes 

Sexo masculino 

(n= 86) 

F                        % 

Sexo feminino 

(n=201) 

F                        % 

TOTAL (%) 

Idade 

18-28 anos 01 1,16 00 0,00 01 (0,34%) 

29-39 anos 04 4,65 09 4,48 13 (4,52%) 

39-48 11 12,79 22 10,95 33 (11,49%) 

49-58 13 15,12 51 25,37 64 (22,29%) 

59-68 25 29,07 50 24,88 75 (26,13%) 

69 ou mais 32 37,21 69 34,33 101 (35,19%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Naturalidade 

Rio Grande 
do Norte 

75 87,21 175 87,06 250 (87,10%) 

Outro estado 
do Brasil 

10 11,63 26 12,94 36 (12,54%) 
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Outro país 01 1,16 00 00 01 (0,34%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Estado civil 

Solteiro 10 11,63 40 19,90 50 (17,42%) 

Casado 54 62,79 87 43,28 141 (49,12%) 

Viúvo 09 10,47 50 24,88 59 (20,55%) 

União 
estável 

06 6,98 12 5,97 18 (6,27%) 

Separado 07 8,14 12 5,97 19 (6,52%) 

Total  86 100 201 100 287 (100&) 

Escolaridade 

 

Analfabeto 20 23,26 36 17,91 56 (19,51%) 

Alfabetizado 
funcional 

14 16,28 38 18,91 52 (18,11%) 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

32 37,21 87 43,28 119 (41,46%) 

Ensino 
médio 

incompleto 
04 4,65 11 5,47 15 (5,22%) 

Ensino 
médio 

completo 
13 15,12 19 9,45 32 (11,14%) 

Magistério 00 0,00 07 3,48 07 (2,43%) 

Ensino 
superior 

03 3,49 03 1,49 06 (2,09%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Aposentado 
Sim 52 60,47 95 47,26 147 (51,22%) 

Não 34 39,53 106 52,74 140 (48,78%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Pensionista 
Sim 03 3,49 13 6,47 16 (5,57%) 

Não 83 96,51 188 93,53 271 (94,43%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Um estudo epidemiológico realizado em um município do Estado do Paraná, 

com idosos, identificou como principal doença a hipertensão, correspondendo a 
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34,9%, dos 359 entrevistados, sendo este problema de saúde mais prevalente na 

população do sexo feminino (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011), corroborando com 

o evidenciado através deste estudo, que identificou uma maior prevalência de HA 

entre as mulheres, principalmente na faixa etária superior a 69 anos.  

Ferreira, Costa e Souza (2011) também identificou uma maior prevalência da 

hipertensão arterial entre as mulheres, com idade superior a 50 anos; e, dos 

indivíduos que participaram do estudo, 64,7% possuíam renda familiar de até um 

salário mínimo, de acordo com o que pode ser observado através da Tabela 2.  

Segundo Muniz (2012), os adultos que passaram grande parte da vida 

fazendo uso indevido de alimentos ricos em lipídios e substâncias tóxicas ao 

organismo, além de terem um estilo de vida sedentário, são mais propensos a 

desenvolver problemas cardiovasculares. Compreende-se, por exemplo, que o 

desconhecimento, por parte razoável da população, sobre alimentação saudável 

pode resultar num processo de envelhecimento mais adoecido e está relacionado ao 

aspecto nível de escolaridade. 

 A variável socioeconômica baixo grau de escolaridade está diretamente 

relacionada à educação e ao estilo de vida da pessoa. No nível de atenção primária 

de saúde, o conhecimento e o grau de escolaridade do indivíduo exercem influência 

direta sobre sua compreensão e capacidade para o desenvolvimento das atividades 

de educação em saúde, no dia a dia, além de reavaliar condutas frente à vida e à 

cultura em saúde.  

O nível de escolaridade interfere na compressão quanto ao problema de 

saúde e consequentemente na capacidade de desenvolver o autocuidado, 

evidenciando a necessidade de estratégias de educação para que o indivíduo seja 

capaz de compreender sua condição de saúde, mesmo diante de suas limitações de 

caráter educacional, empoderando o indivíduo a decidir acerca de seus cuidados e 

para participar efetivamente de sua assistência (SHAEFER et al., 2009; BRITO, 

2011; CANADÁ, 2012).  

 A baixa escolaridade está diretamente relacionada à educação e ao estilo de 

vida. Sabe-se que atividades de educação em saúde para atingir a prevenção de 

agravos e promoção à saúde dependem da compreensão do usuário quando à 

necessidade de desenvolver suas atividades do dia a dia e ainda de reavaliar suas 

condutas frente à vida e sua saúde. 
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De acordo com os resultados da Tabela 2, ainda sobre o perfil de hipertensos 

com relação às variáveis sociodemográficas relativas a renda, grupo de familiares 

com quem reside (filhos e parentes) e familiar de referência (cuidador), observa-se 

que 257 (89,55%) dos hipertensos entrevistados não residiam sozinhos, 152 

(59,14%) tinham como familiar de referência no domicílio o(a) esposo(a). A maioria 

deles, num total de 182 (70,81%), residia em domicílios com até três pessoas. E a 

renda familiar mensal, para quase metade dos hipertensos entrevistados ficou em 

40,76%, para 117 dos entrevistados; e para a outra metade, 118 (41,11%), estava 

entre um e dois salários mínimos; e somando até dois salários para um total de 

81,87% dos 287 hipertensos. 

 

Tabela 2 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto a residir sozinho, referência familiar, 
quantidade de familiares e renda familiar- Natal/RN, 2015 

Características dos 

Participantes 

Sexo masculino 

(n= 86 ) 

F                        % 

Sexo feminino 

(n=201) 

F                        % 

TOTAL (%) 

Reside 

sozinho 

Sim 07 8,14 23 11,44 30 (10,45%) 

Não 79 91,86 178 88,56 257 (89,55%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Referência 

familiar 

Filhos 07 8,86 31 17,42 38 (14,78%) 

Filho 02 2,53 11 6,18 13 (5,05%) 

Filha 04 5,06 25 14,04 29 (11,28%) 

Neto 00 0,00 13 7,30 13 (5,05%) 

Sobrinho 01 1,27 01 0,56 02 (0,77%) 

Irmão 02 2,53 04 2,25 06 (2,33%) 

Esposo(a) 61 77,22 91 51,12 152 (59,14%) 

Pais 02 2,53 02 1,12 04 (1,55%) 

Total  79 100 178 100 257 (100%) 

Quantidade 

de 

Familiares 

1-3 55 69,62 127 71,35 182 (70,81%) 

4-6 19 24,05 43 24,16 62 (24,12%) 
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residentes 

no domicílio 
7 ou mais 05 6,33 08 4,49 13 (5,05%) 

Total  79 100 178 100 257 (100%) 

Renda 

familiar 

Nenhum 01 1,16 04 1,99 05 (1,74%) 

Inferior a um 

salário 

mínimo 

04 4,65 16 7,96 20 (6,96%) 

Igual a um 

salário 

mínimo 

35 40,70 83 41,29 118 (41,11%) 

Superior a um 

salário 

mínimo ou 

igual a dois 

salários 

mínimo 

37 43,02 80 39,80 117 (40,76%) 

Superior a 

dois salários 

mínimo 

09 10,47 18 8,96 27 (9,40%) 

Total  86 100 201 100 287 (100%) 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Essa categorização de renda de maior percentual corresponde à população 

caracterizada como da Classe social E, conforme determinação do IBGE (2015). 

 A população deste grupo, nos últimos anos, com a liberação do mercado 

para que a mesma tivesse poder de compra, permitiu que vários alimentos e 

produtos antes restritos às classes mais superiores chegassem ao alcance deste 

grupo. Com o incremento do poder de compra e de aquisição de bens de serviços, 

foi possível também ampliar o acesso a práticas saudáveis antes realizadas apenas 

pelas classes mais favorecidas (VENTURA, 2010).  

Em relação a 89,55% não residirem sozinhos, este aspecto favorece o 

processo de apoio da família no cuidar do hipertenso e no apoio do autocuidado 

realizado por eles. Além disso, serve de auxílio para a equipe de saúde quando esta 

precisa fornecer orientações a serem cumpridas e reforçadas, e/ou quando o usuário 

reside sozinho, sem apoio de alguém e não consegue realizar a ação terapêutica de 

forma efetiva. 
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O autocuidado apoiado por parte dos familiares de indivíduos que apresentam 

condições crônicas mostra-se diretamente relacionado à eficácia do cuidado, 

integrando-o ao seu contexto social e cultural, e o enfermeiro na atenção primária à 

saúde, além de motivar o paciente para sua independência, deve oferecer apoio e 

educar cuidadores e familiares para o estímulo ao autocuidado (CANADÁ, 2012).  

O estudo de Fraquinello, Marcon e Waimann (2012) identificou que, entre as 

redes sociais, a rede familiar de apoio ao hipertenso é a mais relevante, não apenas 

na identificação da doença, como também no acompanhamento da situação de 

saúde do hipertenso, através de ações de controle do consumo alimentar e da 

adesão à terapia medicamentosa.  

O diálogo e articulação entre o serviço de saúde e o domicílio são 

fundamentais para a mudança no estilo de vida do usuário, principalmente através 

de ações de educação em saúde, que, de acordo com Menezes e Gobbi (2010), 

permitem a compreensão do usuário e de sua família diante das necessidades de 

mudanças nas atividades de vida diária, contribuindo para promover saúde, 

qualidade de vida, além de impactar positivamente nos custos despendidos pelo 

serviço de saúde pública decorrentes de complicações cardiovasculares (MENEZES; 

GOBBI, 2010; WAIDMAN, 2012).  

A Tabela 3 demonstra que, dos 287 hipertensos, 250 hipertensos (87,11%) 

não possuíam plano de saúde e faziam acompanhamento do tratamento 

hipertensivo na unidade básica de saúde. Do total de 287 hipertensos, apenas 14 

(4,89%) deles possuíam plano de saúde, dos quais apenas cinco não procuravam o 

atendimento de saúde na Unidade Básica. 

 

Tabela 3 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto à dependência do serviço público de 
saúde, Natal/RN, 2015 

Possui plano de saúde Realiza acompanhamento 
na unidade de saúde 

Total 

Sim Não 

Sim 09  05  14 (4,89%) 

Não 250  23  273 (87,11%) 

Total 259  28 287 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  
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Observa-se que o índice de dependência da população do sistema público é 

alto, corroborando com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE no ano 

de 2013, que afirma que dois terços da população brasileira dependem do Sistema 

Único de Saúde e apenas pouco mais de 27% têm acesso a algum tipo de plano 

privado de saúde médico ou odontológico.  

Desse modo, as práticas a serem desenvolvidas pelas equipes de saúde que 

irão impactar a sociedade serão aquelas realizadas em prol do setor público, já que 

grande parte da população depende destes serviços. Fato é que a condição 

financeira da maioria da população brasileira não permite o seu acesso ao modelo 

privado de atenção à saúde (IBGE, 2013). 

Sabe-se que os recursos destinados à saúde devem ser compreendidos 

como investimentos e não como gastos pelo poder executivo e legislativo, já que 

será em prol do bem-estar da população. Porém, considerando o subfinanciamento 

e falta de gestão dos recursos públicos para sua garantia, os mesmos precisam ser 

utilizados de forma eficiente. 

Qualificar-se, então, a atenção primária parece ser relevante no contexto das 

redes de atenção à saúde, para a promoção de um cuidado integral (SILVA, 2011). 

Em seu estudo, Batista e Gonçalves (2011) reafirmam a necessidade de 

profissionalizar o setor da saúde no que se refere à administração de recursos e na 

aplicação dos mesmos, a fim de possuir serviços mais resolutivos e que prestem 

uma assistência adequada à população que deles necessita.  

Com os resultados apresentados na Tabela 4, referentes à variável sintoma 

inicial, que considera o fato ocorrido que permitiu identificar o usuário como um 

portador de hipertensão, verificou-se que, para 183 (63,8%) dos entrevistados, foi 

durante uma consulta médica de rotina, enquanto que para outros 65 (22,6%) a 

descoberta ocorreu  durante um infarto agudo do miocárdio (IAM). 

 

Tabela 4 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto aos sintomas que levaram à 
identificação da hipertensão, a data do diagnóstico e o procedimento realizado para identificar a 
hipertensão- Natal/RN, 2015 

O que fez identificar os sintomas 

 Frequência % 

Consulta de rotina 183 63,8 

IAM 65 22,6 



68 

 

Urgência hipertensiva 06 2,1 

AVE 05 1,7 

DHEG 16 5,6 

Pré-operatório 08 2,8 

Relato de pessoas próximas 01 0,3 

Consulta Ocupacional 03 1,0 

Total 287 100 

Data do Diagnóstico 

Período Frequência % 

<1 ano 10 3,5 

1-5 anos 88 30,7 

>5anos<10 anos 55 19,2 

Superior a 10 anos 134   46,7 

Total 287 100 

Procedimentos realizados para diagnosticar a Hipertensão 

 Frequência % 

Verificação pontual da pressão 153 53,3 

Controle pressórico 56 19,5 

ECG 49 17,1 

Exames laboratoriais 05 1,7 

Teste ergométrico 19 6,6 

Ecocardiograma 05 1,7 

Total 287 100 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Em relação à data do diagnóstico, observou-se que, para a maioria dos 

entrevistados, num total de 134 (46,7%), eles descobriram serem hipertensos havia 

mais de 10 anos, e o procedimento mais utilizado por 153 (53,3%) dos usuários na 

obtenção do diagnóstico foi a verificação pontual da pressão arterial. 

Muito embora se tenha observado que a relação existente entre a forma pela 

qual foi diagnosticada e o procedimento realizado encontra-se em desacordo com as 



69 

 

recomendações propostas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), que 

estabelece como garantia para o diagnóstico da hipertensão um protocolo a ser 

seguido, medindo a pressão arterial através de técnica adequada. Quando realizada 

no consultório, inicialmente a verificação deve ser em ambos os membros 

superiores, devendo ser feitas pelo menos três medições por consulta, respeitando 

um intervalo mínimo de um minuto entre uma verificação e outra, considerando-se a 

pressão arterial real a média entre as duas últimas verificações.   

Como reflexo dessa realidade de falhas na condução do diagnóstico, isso 

resulta em uma quantidade alta de casos de hipertensos que desenvolveram um 

infarto agudo do miocárdio sem conhecimento da existência da doença de base. De 

acordo com o DATASUS, as internações por IAM aumentaram na ordem de 45,7% 

entre 1995 e o ano de 2003 (AVEZUM et al., 2005). Este fato pode ser reflexo da 

atuação deficitária por medidas de promoção e proteção à saúde, na atenção 

primária, que necessita com certa urgência estabelecer estratégias e protocolos que 

permitam minimizar os problemas e/ou complicações, caso possam ser identificados 

e cuidados em tempo hábil, antes que se estabeleçam complicações mais severas 

na vida dos usuários. 

Outro dado importante foi o número de usuários hipertensos que 

apresentaram complicações, como é possível observar na Tabela 5. De acordo com 

os 287 entrevistados, 26 hipertensos (9,05%) tiveram como a complicação mais 

presente o acidente vascular encefálico (AVE), seguidos por 13 (4,52%) que tiveram 

como complicação o infarto agudo do miocárdio (IAM). 

Outras complicações em menor frequência foram citadas, mas tão 

importantes quanto as de maior frequência, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia, úlceras 

de membros inferiores, glaucoma, insuficiência cardíaca e angina. Observa-se 

serem complicações originárias para uma condição crônica de saúde, com alto custo 

para tratamento e controle, que seguem anos a fio na vida desses usuários.  

 

Tabela 5- Caracterização da amostra de hipertensos quanto às complicações da hipertensão - 
Natal/RN, 2015   

Complicações decorrentes da Hipertensão % 

Nenhuma complicação 206 (71,77%) 

IAM 13 (4,52%) 

AVE 26 (9,05%) 
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Pré-eclâmpsia 05 (1,74%) 

Eclâmpsia 03 (1,04%) 

Glaucoma 09 (3,13%) 

Úlceras em MMII 06 (2,09%) 

ICC 03 (1,04%) 

Cardiomegalia 05 (1,74%) 

Angina 01 (0,34%) 

Parada cardíaca 05 (1,74%) 

IAM+AVE 03 (1,04%) 

IAM+AVE+Parada cardíaca 02 (0,69%) 

Total 287 (100%) 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015.  

 

Talvez, em consequência da falta de uma maior efetividade na condução 

dada para o usuário hipertenso ao seu tratamento na atenção primária à saúde, seja 

necessário fortalecer as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, com 

vistas ao controle e diminuição dos índices de prevalência com relação às 

complicações identificadas em hipertensos deste estudo. 

Brito et al. (2011) identificou a hipertensão arterial como principal fator de 

risco para o Acidente Vascular Encefálico, evidenciando a forte necessidade da 

adoção de ações que previnam as complicações decorrentes do controle 

inadequado dos níveis pressóricos na população hipertensa.  

A atenção primária possui uma importante relevância no tocante à prevenção 

de complicações cardiovasculares através do estímulo à adoção de hábitos 

alimentares saudáveis e à prática de atividade física (CARLOS et al., 2008, 

GADENZ; BENVEGNÚ; 2013).  

A análise da Tabela 6, sobre as variáveis quanto ao tipo de medicamento em 

uso no tratamento para hipertensão e o local de aquisição do remédio, demonstra 

que, dos 287 entrevistados, a maioria de 234 (81,5%) referiu adquirir o seu 

medicamento na Farmácia, através do Programa Farmácia Popular. A maior parte 

deles, 89 (31,0%), fazia uso de Losartana associada ao hidroclorotiazida, seguida 
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por outros 60 (20,9%) que se utilizavam apenas do medicamento Losartana. O 

estudo de Carlos et al. (2008) corrobora com o resultado obtido, quando afirmou que 

os fármacos mais utilizados por hipertensos acompanhados em USF do Estado de 

São Paulo, foram os Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina, diuréticos 

tiazídicos e antiagregante plaquetário.  

O programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, hoje, tem a 

responsabilidade de passar ao usuário o medicamento mediante elaboração de um 

cadastro do com dados pessoais que inclui o CPF, e permite ao usuário receber os 

medicamentos para hipertensão e diabetes gratuitamente, visando atingir essa 

parcela da população com dificuldade para manter o tratamento devido ao alto custo 

dos medicamentos. As farmácias populares são atualmente regulamentadas 

pela Portaria nº 971, de 17 de maio de 2012 (BRASIL, 2012b).  

Assim, ao deixar de adquirir o medicamento na unidade de saúde e passar a 

recebê-lo na farmácia, isso ocasionou modificação na dinâmica e no controle das 

equipes de saúde da família quanto ao acompanhamento do usuário hipertenso.  

Segundo informações da Coordenação da Atenção Básica do município, a 

equipe de enfermagem junto com a farmácia da unidade básica realizavam o 

controle de distribuição do medicamento e, com a transferência dessa distribuição 

para uma farmácia externa à Unidade, esse controle junto ao hipertenso foi perdido. 

Este fato foi confirmado considerando que foi informado, durante as visitas às 

unidades de saúde da família, que apenas 12 das 41 unidades de ESF possuíam o 

cadastro atualizado dos hipertensos, com o argumento de que não tinham uma 

forma efetiva para realizar este controle.  

 

Tabela 6- Caracterização da amostra de hipertensos quanto ao tratamento medicamentoso para 
hipertensão e o local onde recebe o medicamento- Natal/RN, 2015 

Tratamento medicamentoso para a HAS 

 Frequência % 

Captopril 41 14,3 

Losartana 60 20,9 

Hidrocloritiazida 34 11,8 

Hidrocloritiazida + Losartana 89 31,0 

Anlodipino 03 1,0 
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Atenolol 02 0,7 

Inalapril 05 1,7 

Outros 53 18,5 

Total 287 100 

Local onde recebe o medicamento 

 Frequência % 

UBS/USF 24 8,4 

Farmácia 234 81,5 

UBS/USF e Farmácia 26 9,1 

Farmácia de manipulação 03 1,0 

Total 287 100 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, com relação à 

variável motivo pelo qual os hipertensos procuram as unidades de atenção básica, 

dos 287 entrevistados, 108 (37,63%) responderam ser para renovar a receita do 

medicamento, enquanto que outros 99 (34,49%) afirmaram ser para realizarem 

consultas médicas. Em menor proporção também destacam-se 23 (8,01%) que 

informaram ser para verificação da Pressão arterial e outros 16 (5,57%) para 

tomarem vacina. 

Ao questionar os hipertensos sobre quais são os motivos que os levavam às 

unidades de atenção básica (Tabela 7), 108 responderam ser para renovar receitas, 

99 para consultas médicas, que somados equivalem a 72,12% dos 287 hipertensos.  

Estes resultados demonstram que as buscas dos hipertensos pelos serviços 

de atenção primária não têm como foco as ações de promoção à saúde, mas ações 

voltadas ao controle e/ou tratamento da doença, ou seja, medidas que visam à cura. 

Do total de entrevistados, apenas dois fizeram referência à busca pela unidade para 

a realização de atividades de grupo. 

Os hipertensos tendem a buscar a atenção básica somente diante do 

surgimento de algum problema de saúde. Fraquinello; Carreira; Marcon (2010) 

destacam que esta atitude compromete a integralidade do cuidado e evidencia a 
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incapacidade do usuário em enxergar a atenção primária como um ambiente de 

promoção à saúde, e corrobora com o identificado pelo presente estudo, onde, dos 

287 hipertensos entrevistados, a grande maioria buscava o serviço apenas diante da 

necessidade de renovar a receita para a aquisição dos medicamentos ou diante da 

necessidade de uma consulta médica. 

De acordo com Mendes (2011) deve-se intensificar a busca pela inversão da 

lógica de atendimentos realizados pela atenção primária à saúde. O foco na cura ao 

invés da vigilância à saúde não irá gerar impactos reais na saúde da população. 

Essa mudança necessita acontecer ao considerar o aumento das doenças que 

levam a condições crônicas, para que assim se possa atuar diretamente nesse 

processo através de ações que resultem em prevenção de agravos e na promoção à 

saúde, antes que o problema efetivamente se instale.   

 

Tabela 7- Caracterização da amostra de hipertensos quanto ao motivo que os levavam a buscar os 
serviços da USF- Natal/RN, 2015  

Motivos que levam o usuário a buscar a 

USF 

% 

Verificação da PA 23 (8,01%) 

Renovação da receita 108 (37,63%) 

Consulta médica 99 (34,49%) 

Preventivo 02 (0,69%) 

Acompanhar familiares 04 (1,39%) 

Imunização 16 (5,57%) 

Realizar curativo 01 (0,34%) 

Participar de reuniões de grupo de 

hipertensos 

02 (0,69%) 

Não procuram a USF 32 (1,14%) 

Total 287 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

   

Segundo os resultados da Tabela 8, sobre a variável independência dos 

hipertensos em relação à realização das atividades de vida diária (alimentação, 

higiene corporal, higiene oral, tricotomia, vestimenta, deambulação e eliminações), 

identificou-se que quase o total dos 287 hipertensos pesquisados possuía 

capacidade e independência para realizar as suas atividades diárias sem ajuda, e a 
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atividade que apresentou maior índice para desenvolver sozinho foi a deambulação, 

em 263 (91,6%) dos entrevistados. Estes valores relacionados à independência do 

indivíduo para o autocuidado demonstram o potencial que o usuário hipertenso da 

atenção primária à saúde possui e pode ser utilizado por ele próprio. 

 Nesse sentido, os profissionais da equipe de saúde devem sempre manter o 

foco nas ações de autocuidado dos usuários a partir das atividades de educação em 

saúde, pois, através do estímulo e aprendizagem contínuos, estes irão adquirir 

hábitos e um estilo de vida que resulte no maior cuidado para com a própria saúde, 

refletindo na diminuição de complicações relacionadas à hipertensão. 

Estes valores em relação à independência do indivíduo em se autocuidar 

representam o potencial que a atenção primária à saúde pode utilizar do próprio 

hipertenso. Ao considerar que eles, a partir do estímulo e aprendizagem da equipe 

de saúde, poderão adquirir hábitos e um estilo de vida que resulte num maior 

cuidado com a própria saúde, isso refletirá na diminuição de complicações 

relacionadas à hipertensão. Essa afirmação é reforçada através do estudo de 

Sparling et al. (2015), que traz que o estímulo ao autocuidado perpassa por ações 

que integrem família e usuário, para o fortalecimento do processo de aprendizagem, 

assim como incentivo à adoção de estratégias que contribuam para o 

desenvolvimento das atividades da vida diária.  

Em uma análise comparativa do PNAD correspondente aos anos de 1998 e 

2008, identificou-se que a deficiência em realizar alguma atividade da vida diária em 

idosos apresentou estabilidade (COSTA et al., 2012).  

Segundo Santos Júnior, Oliveira e Silva (2014) as doenças crônicas em 

idosos influenciam em sua capacidade de desenvolverem o autocuidado através de 

atividades como alimentar-se ou para a realização da higiene pessoal, elevando em 

70% a chance de o idoso desenvolver dependência para as atividades da vida 

diária, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de instrumentos e um olhar 

direcionado a este grupo por parte dos profissionais da saúde.  

Dessa forma, ao se propor uma forma de trabalhar na atenção primária, é 

primordial ter como foco desenvolver ações que visem o apoio aos hipertensos que 

possuam capacidade de se autocuidar, pois o reflexo na saúde da população será 

de grande impacto. 
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Tabela 8 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto à dependência dos hipertensos 
entrevistados para atividades da vida diária- Natal/RN, 2015 

ATVD Faz sozinho(a) Precisa de 

auxílio ou 

orientação 

Precisa que 

alguém faça 

com ele(a) 

Total 

N % N % N % N % 

Alimentação 274 95,5 11 3,8 02 0,7 287 100 

Higiene Corporal 272 94,8 10 3,5 05 1,7 287 100 

Higiene Oral 274 95,5 08 2,8 05 1,7 287 100 

Tricotomia 275 95,8 05 1,7 07 2,4 287 100 

Vestimenta 275 95,8 06 2,1 06 2,1 287 100 

Deambulação 263 91,6 18 6,3 06 2,1 287 100 

Eliminações 275 95,8 06 2,1 06 2,1 287 100 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN; 2015. 

 

Quando questionado ao hipertenso sobre o apoio recebido por sua família no 

auxílio e ajuda do seu cuidado diário (Gráfico 3), conforme resultado apresentado 

pelo Gráfico 03, 166 (57,8%) dos hipertensos informaram que recebiam colaboração 

do núcleo, enquanto que outros 121 (42,2%) informaram não receberem 

colaboração dos familiares, de acordo com a visão desses hipertensos.  

Entende-se que essa atuação da família no cuidar do outro fortalece a 

capacidade para a mudança de hábitos e é um forte aliado das ações propostas 

pelas equipes de saúde, no modelo de vigilância à saúde, principalmente, em 

usuários que apresentem condições crônicas de saúde. 

O comprometimento familiar no cuidado em saúde está intimamente ligado à 

qualidade de vida do hipertenso, por contribuir no atendimento à integralidade e à 

continuidade da assistência oferecida pelo serviço de saúde. Além disso, Girotto et 

al. (2013) afirmam que, quando a família se envolve no processo de cuidar, favorece 

a adesão do tratamento e a modificação do estilo de vida.  

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto ao comprometimento dos familiares em 
relação à realização dos cuidados- Natal/RN, 2015  
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Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

 

Outra variável importante levantada junto aos hipertensos entrevistados é 

sobre a sua participação em atividades de grupos de hipertensos ou idosos na 

unidade de saúde. De acordo com os dados apresentados no Gráfico 4, 232 (80,8%) 

dos hipertensos deste estudo não participavam de atividades de grupo, e outros 55 

(19,2%) participavam. Tais resultados reafirmam a informação dos próprios 

hipertensos de que 72,12% só procuravam a unidade básica para renovar receitas e 

para consulta médica. 

Resultados semelhantes são apresentados no estudo de Dias e Tavares 

(2013), onde 11,7% dos usuários participavam das reuniões de grupo, resultado este 

que os levou a propor o desenvolvimento de ações planejadas que estimulem a 

participação do usuário nessas atividades grupais, como estratégia para modificar 

esta baixa adesão, de modo a construir estratégias que possam mudar essa forma 

de fazer saúde, buscando meios de fortalecimento da vigilância à saúde.  

Para Silva et al. (2014), o compartilhamento de informações acerca da 

hipertensão em atividades grupais contribui diretamente na construção do saber do 

usuário frente à sua doença, mostrando-se um espaço rico para o estímulo à 

reflexão e à autonomia do hipertenso, através da interlocução do conhecimento de 

modo horizontalizado entre a equipe de saúde e o grupo, além das atividades 

lúdicas e de lazer, tornando-os sujeitos de sua própria qualidade de vida. Observa-

se a relevância do profissional enfermeiro no desenvolvimento desta prática na 
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atenção primária à saúde, haja vista o vínculo existente entre este profissional e o 

usuário.  

 

Gráfico 4 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto à participação em atividades de grupo- 
Natal/RN, 2015 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

 

Em relação à visita domiciliar realizada pela equipe de saúde da família, 

demonstrada na Tabela 9, 229 dos 287 hipertensos referiram receber a visita de 

agentes comunitários de saúde (ACS), porém somente 148 destes recebiam a visita 

mensalmente. Este resultado vai de encontro às normas preconizadas para o ACS 

conforme suas atribuições, já que o mesmo tem como meta de trabalho visitar 

mensalmente as famílias e domicílios na microárea sob sua responsabilidade 

(BRASIL, 2009). 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2009), no tocante à hipertensão 

arterial o agente comunitário de saúde (ACS) deve atuar estimulando a adoção de 

hábitos alimentares e estilo de vida saudável, identificando o absenteísmo nas 

consultas de acompanhamento e estimulando a participação nas atividades grupais.  

No fortalecimento da atuação deste profissional, de acordo com o que o 

preconiza o Ministério da Saúde, seu papel é fundamental diante da relevância 

quanto ao acesso e conhecimento acerca do território e de seus residentes, 

caracterizando-se como elo entre a microárea de sua responsabilidade e a unidade 

básica/USF.  



78 

 

 Ainda de acordo com os resultados referentes à visita domiciliar deste estudo, 

evidencia-se necessidade de torná-la mais frequente e realizada em equipe 

multiprofissional, como estratégia para promoção do acesso e fortalecimento do 

vínculo entre a equipe e o usuário (CRUZ; BOURGET, 2010). 

Corroborando com os dados alcançados por este estudo, Gaiva e Siqueira 

(2011) observaram que muitas vezes a visita domiciliar não é realizada em equipe, 

opondo-se à proposta da ESF, que é de fornecer um cuidado integral ao indivíduo, 

família e comunidade.  

Por sua vez, Garcia e Teixeira (2009) afirmam a necessidade de um 

planejamento antecipado, assim como da utilização de um roteiro que permita 

direcionar as ações diante da realização da visita.  

De acordo com Santos (2010), em pesquisa realizada nos domicílios de 

idosos com a equipe de enfermagem no interior do RN, de acordo com esta equipe, 

em geral as solicitações de visita domiciliar estão ligadas a casos relacionados a 

problemas de saúde do tipo acamados, troca de curativos e/ou outras que 

demandem certa urgência, e ressaltam que as visitas domiciliares para realização de 

ações preventivas e de promoção à saúde são raras.  

Este contexto relacionado à visita domiciliar reflete a realidade existente na 

atenção primária à saúde, no qual o que foi construído para fortalecer as práticas 

voltadas à vigilância em saúde não estão sendo consideradas prioritárias frente às 

demandas momentâneas focadas na cura. 

 

Tabela 9- Caracterização da amostra de hipertensos quanto à visita domiciliar realizada pelos 
profissionais da equipe de ESF- Natal/RN, 2015  

Profissionais Frequência Sim Nunca 

Agente 

Comunitário de 

saúde 

Mensal 148 58 

Bimestral 22 

Trimestral ou mais 59 

Total  229 58 

Enfermeiro Mensal 06 214 

Bimestral 04 

Trimestral ou mais 09 
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Quando necessário 54 

Total  73 214 

Médico Mensal 02 228 

Bimestral 04 

Trimestral ou mais 09 

Quando necessário 44 

Total  59 228 

Técnico em 

enfermagem 

Mensal 03 251 

Trimestral ou mais 06 

Quando necessário 27 

Total  36 251 

Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

  

Os dados apresentados pelo Gráfico 5 demonstram que os hipertensos 

entrevistados recebiam orientações de promoção à saúde e prevenção de agravos 

quando das visitas domiciliares. Para 141 (49,1%) deles essa orientações eram 

acerca de hábitos de vida saudáveis na prevenção de agravos relacionados à HAS, 

e outros 53 ( 18,5%) informaram que essas orientações relacionam-se com as 

rotinas da USF, e mais 93 (32,4%) que afirmaram não receberam informação 

alguma. Esses resultados demonstram que, apesar de a visita domiciliar não ser 

uma prática rotineira, nas que ocorriam o enfoque das orientações dadas já  era o da 

vigilância em saúde.  

Para Camargo, Anjos e Amaral (2013), no desenvolvimento das visitas 

domiciliares, os agentes comunitários de saúde oferecem informações quanto à 

prevenção de complicações decorrentes da hipertensão, estimulando a adoção de 

práticas que promovam a qualidade de vida, assim como foi evidenciado pelo 

presente estudo. O que se deve propor, segundo Kebian e Acioli (2014), é um 

fortalecimento desse processo de ida ao domicílio através da sistematização desta 

atividade, esclarecendo a relevância e as atribuições de cada profissional nesse 

contexto, para que se possa atuar de forma mais direta nas ações que fortalecem a 

vigilância à saúde.  
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Gráfico 5 – Caracterização da amostra de hipertensos quanto às orientações fornecidas durante a 
visita domiciliar realizada pelos profissionais de saúde- Natal/RN, 2015

 
Fonte: Pesquisa de campo, Natal/RN, 2015. 

 

Ainda se percebe que há uma dificuldade dos profissionais em sair dos 

atendimentos individuais realizados nas USFs, e executarem atividades no território, 

devido, talvez, à predominância de uma rotina estabelecida e às atribuições de 

caráter burocrático, impedindo-os de incorporarem com maior ênfase uma prática 

com mais enfoque na vigilância à saúde.  

 

4.3 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO CONSTRUÍDO PARA 

NORTEAR O AUTOCUIDADO APOIADO JUNTO AOS HIPERTENSOS DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

A construção do protocolo ocorreu após a obtenção dos resultados que 

caracterizaram as unidades de saúde da família do Município de Natal, obtidas 

diretamente com os profissionais de saúde que atenderam a pesquisadora nas 

unidades durante o início do processo de pesquisa junto aos hipertensos. E seguiu-

se à tabulação dos dados das entrevistas realizadas com hipertensos para 

construção do seu perfil, incluindo os aspectos relacionados ao seu estilo de vida e 

sua relação com o território e a unidade de saúde da qual participavam. 
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 A validação do protocolo proposto constituiu-se de sete categorias: 1- 

objetivo; 2- área ou setor envolvido; 3-equipamentos, materiais, utensílios e matéria-

prima; 4-padrões de segurança/precauções; 5-acolhimento ao hipertenso; 6-

atividades coletivas; 7-atividades individuais (Apêndice G).  

Para ser avaliado pelos 31 juízes, organizou-se uma ficha de avaliação com 

as sete categorias referidas do protocolo, e a descrição das sete partes desse 

protocolo deu origem a 20 itens para serem avaliados. Os 20 itens estão descritos 

de acordo com o Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Descrição dos itens do protocolo avaliados de acordo com a ficha de avaliação entregue 
aos juízes.  

ITEM Descrição do item 

01 Objetivo do protocolo 

02 Área ou setor envolvido 

03 Equipamentos, materiais, utensílios e matérias primas 

04 Padrões de segurança/Precauções 

05 Acolhimento ao hipertenso pela atenção básica: O usuário deverá ser identificado pela 
unidade básica de saúde (UBS) das seguintes formas: quando atendido na UBS por 
demanda espontânea, busca ativa dos agentes de saúde no território, informações de 
outros usuários acerca da condição de saúde do usuário com suspeita de hipertensão 

06 Acolhimento ao hipertenso pela atenção básica: O acolhimento deverá ser realizado 
em qualquer âmbito do território: na UBS, no domicílio, nas ações coletivas realizadas 
pela UBS seja na unidade seja em espaços coletivos. 

07 Acolhimento ao hipertenso pela atenção básica: Quando for realizar a verificação da 
pressão arterial do usuário, deverão ser aplicados procedimentos recomendados para 
medida da pressão arterial de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão 
que orienta cuidados mínimos como: solicitar que o usuário descruze os membros 
inferiores no momento da verificação, que o mesmo descanse um tempo antes de 
verificar a pressão caso tenha feito caminhada ou esforço, questionar se o usuário fez 
uso de café, se está com vontade de urinar. Pois esses aspectos descritos interferem 
no valor da pressão. 

08 Acolhimento ao hipertenso pela atenção básica: Para identificar de fato se o usuário é 
hipertenso deverá ser realizado o controle pressórico por um período contínuo de uma 
semana para que seja observado se de fato de caracteriza como hipertensão ou se os 
dados coletados em determinado momento não foi relacionado à condição em que o 
mesmo se encontrava no momento (exemplos citados no item acima) ou se o 
tensiômetro estava com alguma problemática que interfira na medição da pressão 
arterial. 

09 Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde: A unidade 
deverá realizar atividades educativas através de grupos de hipertensos numa 
frequência de 01 a 02 vezes ao mês 

10 Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde: No dia da 
realização das atividades do grupo deverão participar os profissionais da equipe: 
médico, dentista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal e 
agentes de saúde e caso a unidade tenha suporte de assistentes sociais, psicólogos e 
nutricionistas e outros, esses deverão também realizar sua contribuição. 

11 Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde: Nesse espaço 
serão feitas conversas coletivas, os usuários que estejam na renovação trimestral da 
receita passam pela avaliação médica para que sejam feitas as adequações 
necessárias e as receitas médicas que precisam ser renovadas e que estão com 01 ou 
02 meses de validade, serão renovadas sendo transcritas pela enfermagem por tratar-
se de um programa de saúde pública do Ministério da Saúde. 
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12 Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde: Os agentes de 
saúde deverão nesse momento realizar o cadastramento dos hipertensos 
acompanhado por um profissional de saúde da equipe e monitorar o aprazamento das 
renovações de receitas e das novas avaliações que serão realizadas pelos 
profissionais da equipe. Deverá ser aplicado um formulário no cadastramento do 
hipertenso sobre seu estilo e condições de vida 

13 Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde: Deverão ser 
realizadas atividades educativas falando sobre hipertensão nas salas de espera das 
unidades quando os usuários estiverem aguardando atendimento individual no dia a 
dia, pois a hipertensão acomete todas as idades e o foco é evitar que as pessoas a 
desenvolva e evitem as suas complicações. Dessa forma deverão ser realizados esses 
momentos com usuários de todas as idades, de crianças a idosos sendo realizadas as 
devidas adequações de acordo com o ciclo de vida envolvido. 

14 Atendimentos individuais aos hipertensos: Os atendimentos individuais envolvem as 
consultas dos profissionais da equipe em seus consultórios e as visitas domiciliares 

15 Atendimentos individuais aos hipertensos: Sendo observado no acolhimento da UBS, 
na consulta odontológica ou durante visita domiciliar alguma alteração nos níveis 
pressóricos, será informado ao enfermeiro e este que iniciará os procedimentos 
recomendados para medida da pressão arterial de acordo com as VI Diretrizes 
Brasileiras de hipertensão por uma semana para certificar do quadro do usuário. 
Nesse momento fica agendado um retorno à unidade para uma nova avaliação pela 
enfermeira e caso seja no domicílio será feita uma nova visita para confirmar a 
manutenção do quadro. 

16 Atendimentos individuais aos hipertensos: As consultas médicas individualizadas para 
acompanhamento da hipertensão realizadas nos consultórios se destinam ao 
atendimento aos usuários que procuram a UBS por demanda espontânea que já 
tenham passado pela avaliação inicial da enfermagem e que tenham mantido o quadro 
após a aplicação dos procedimentos recomendados para medida da pressão arterial 
de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão e para os casos mais 
complexos de hipertensão que necessitem de um monitoramento mais específico. 

17 Atendimentos individuais aos hipertensos: Sendo identificados e diagnosticados os 
usuários com hipertensão através da consulta individualizada pelo médico, estes 
deverão ser direcionados para o atendimento coletivo que ocorre nos dias dos grupos 
de hipertensos. 

18 Atendimentos individuais aos hipertensos: Os agentes de saúde deverão realizar 
visitas mensais aos domicílios de sua microárea. Durante essas visitas estarão 
realizando a busca ativa de usuários que estejam apresentando alterações nos níveis 
pressóricos e realizando orientações sobre alimentação e condições de vida saudável. 
Deverão ainda manter a atualização do cadastro dos usuários que são portadores de 
hipertensão, em especial para aqueles que não utilizam a UBS como equipamento de 
saúde e para aqueles que não podem se locomover até a UBS. Deverão aplicar o 
formulário para cadastrar os usuários que não podem se locomover até a unidade ou 
que não fazem uso da unidade como equipamento de saúde. 

19 Atendimentos individuais aos hipertensos: Os demais profissionais de saúde (médico, 
dentista, enfermeiro, nutricionista, assistente social e psicólogo, outros) deverão 
realizar visitas domiciliares aos hipertensos com um quantitativo mínimo de 04 visitas 
semanais totalizando um quantitativo mínimo de 200 visitas ao ano por equipe de 
saúde de atenção básica. Essa visita não deve se restringir aos casos mais complexos 
ou quando forem convocados pelos agentes de saúde. Esta visita deverá ocorrer para 
apoiar o usuário na sua mudança de estilo de vida e para isso o profissional de saúde 
deve acompanhar em loco as condições e o estilo de vida do usuário por mais que 
este aparente ser hígido ou com boa adesão ao tratamento. Vale destacar que esta 
visita pode ser realizada para acompanhar não só a hipertensão, mas demais 
problemáticas de saúde que levem a condições crônicas. 

20 Ações corretivas 

Fonte: Validação de protocolo, Natal/RN, 2015. 

 
Quando o índice de verificação de conteúdo (IVC) foi aplicado no protocolo, 

se obteve os seguintes resultados de acordo com as sete categorias: 
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Tabela 10– Validação de conteúdo a partir da aplicação do IVC considerando o protocolo construído 
para nortear o autocuidado apoiado aos hipertensos na atenção primária à saúde, Natal/RN, 2015 

Itens analisados Concordam IVC 

Objetivo 31 1,0 

Área ou setor envolvido  31 1,0 

Equipamentos, materiais, utensílios e matérias-

primas 

30 0,96 

Padrões de segurança/Precauções padrão 31 1,0 

Acolhimento ao hipertenso 118 (118/4=29,5) 0,95 

Atividades coletivas 129 (129/5=25,8) 0,83 

Atendimentos individuais 172 (172/6=28,6) 0,92 

Fonte: Validação de protocolo, Natal/RN, 2015.  

 

O índice de verificação de conteúdo (IVC) avalia a relação entre o número de 

juízes que concordam com determinado aspecto individual ou coletivo e o número 

total de juízes, e, quanto mais próximo de 1.0 for o valor, maior é o grau de 

concordância em relação ao aspecto avaliado. 

Os valores obtidos a partir da avaliação dos juízes para as partes do protocolo 

variaram entre 0,83 e 1,0, como apresentado no Tabela 13. O item “atividades 

coletivas” foi o que obteve menor avaliação, com 0,83, seguido dos “atendimentos 

individuais” com 0,92. Apesar de terem obtido os menores valores dentre as sete 

partes, considera-se que as mesmas foram bem avaliadas, com boa aceitação entre 

a concordância dos juízes. E estes valores altos de concordância, obtidos em todas 

as partes, significa que os temas e conteúdo da proposta encontram-se de acordo 

com o esperado e imaginado pelos trabalhadores que atuam na atenção primária à 

saúde. 

A proposta de protocolo apresentada e reforçada pela avaliação positiva dos 

juízes destaca o desenvolvimento de atividades nas unidades de saúde, de modo a 

inserir o hipertenso, desde o acolhimento até as atividades em grupo, seguindo a 

diretriz proposta pelo MS, em seu caderno da atenção básica nº 35 (BRASIL, 2014), 

corroborada pelos estudos realizados na cidade de Curitiba (OPAS, 2013) e a 



84 

 

proposta de modelo proposto no Canadá e na Austrália (MENDES, 2012), cujo 

enfoque é centrado na vigilância à saúde do usuário para o portador de doenças 

crônicas. 

O fato de ter-se obtido um IVC de “atividades individuais” maior que o de 

“atividades coletivas” reflete que a proposta apresentada pelo protocolo gerou 

dúvidas nos trabalhadores em relação ao apoio de outros profissionais que não são 

da unidade e também do apoio da gestão, e com isso resultou numa descrença de 

que de fato as atividades coletivas irão acontecer como proposto no protocolo. 

A apresentação de um IVC de 0,83 para as “atividades coletivas” reforça o 

receio das equipes em realizar essas atividades e a necessidade de possuir 

confiança na gestão de que terão o suporte para realizar as ações necessárias, com 

apoio logístico, acesso a insumos, equipamentos e meios para torná-las exequíveis, 

com suporte de profissionais como nutricionista, educador físico e outros, sendo 

pontos de dúvida.  

Aspecto este que pode ser reafirmado e percebido nos comentários 

registrados na ficha de avaliação de alguns juízes, como: “não temos equipe 

multiprofissional para oferecer suporte à equipe mínima da unidade, não temos 

material para fazer atividades de grupo”. Esses foram alguns aspectos apresentados 

pela ficha de avaliação e reforçados na avaliação dos itens através do índice Kappa 

e a Escala de Likert (Tabela 12 e Tabela 13, respectivamente).  

Essa insegurança ou incerteza diante da gestão e da falta de suporte que 

refletiu nas respostas dadas pelos juízes às partes e aos itens corrobora com Santos 

(2010), a qual afirma a reclamação de profissionais da ESF quanto à falta de apoio 

da Secretaria Municipal de Saúde, refletindo diretamente nas ações que ocorrem no 

território, como visitas em domicílio e atividades em escolas. E ainda reforçou que 

atividades coletivas no âmbito da unidade consomem bastante o tempo, 

contrariando as exigências das Secretarias em geral, de uma produção numérica 

considerável para as atividades individuais.  

Desse modo, se analisa que o valor de 0,92 obtido em relação a “atividades 

individuais” como se a concordância seja um reflexo da capacidade de apoio já 

existente para realização dessas atividades e não que as atividades individuais 

sejam mais importantes que as coletivas. É questão de como estão organizados 

atualmente os processos de trabalho nos serviços de saúde. 
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Em relação ao índice Kappa, foram calculados os valores para cada item da 

ficha de avaliação construída para realizar a validação do protocolo, e foram 

considerados “aceitáveis sem alterações” os itens que a partir da avaliação dos 

juízes possuíssem índice Kappa igual ou superior a 0,41 (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Validação de conteúdo a partir do Índice Kappa, considerando item a item da ficha de 
avaliação construída para validar o protocolo de autocuidado apoiado aos hipertensos na atenção 
primária à saúde- Natal/RN, 2015 

Fonte: Validação do protocolo, Natal/RN, 2015. 

 

Também se calculou o Índice Kappa geral do protocolo e das três etapas que 

envolvem o processo de trabalho dos profissionais da saúde junto aos hipertensos: 

“acolhimento ao hipertenso”, “atividades coletivas” e “atividades individuais” (Tabela 

12). 

ITEM Concorda % 
Concorda/ 

Comentários 
% Discorda % 

Discorda/ 

Comentário

s 

% K 

1 27 87,09 4 12,90 0 0 0 0 0,767743 

2 26 83,87 5 16,12 0 0 0 0 0,720431 

3 20 64,51 10 32,25 0 0 1 3,22 0,505377 

4 23 74,19 8 25,80 0 0 0 0 0,604302 

5 23 74,19 7 22,58 0 0 1 3,22 0,589248 

6 24 77,41 5 16,12 1 3,22 1 3,22 0,615054 

7 26 83,87 4 12,90 0 0 1 3,22 0,711829 

8 20 64,51 9 29,03 1 3,22 1 3,22 0,486022 

9 17 54,83 9 29,03 1 3,22 4 12,90 0,382796 

10 16 51,61 8 25,80 1 3,22 6 19,35 0,350538 

11 17 54,83 7 22,58 0 0 7 22,58 0,382796 

12 19 61,29 6 19,35 1 3,22 5 16,12 0,421506 

13 21 67,74 9 29,03 0 0 1 3.22 0,529033 

14 29 93,54 2 6,45 0 0 0 0 0,875270 

15 23 74,19 7 22,58 0 0 1 3,22 0,589248 

16 24 77,41 6 19,35 1 3,22 0 0 0,625807 

17 26 83,87 3 9,67 1 3,22 1 3,22 0,705377 

18 24 77,41 6 19,35 0 0 1 3,22 0,625807 

19 14 45,16 8 25,80 1 3,22 8 25,80 0,316129 

20 22 70,96 8 25,80 1 3,22 0 0 0,556990 



86 

 

Os quatro valores do índice Kappa obtidos no processo de validação foram 

acima de 0,41 e isso afirmou a qualidade e a importância do protocolo de forma 

geral e as suas etapas relacionadas com o processo de trabalho. 

Considerar o protocolo geral aceitável, e em especial as etapas que envolvem 

a realização da ação proposta, afirma a compreensão dos serviços da necessidade 

de organizar suas práticas através de diretrizes que as definam e orientem na 

realização das ações a serem desempenhadas. Segundo Werneck, Faria e Campos 

(2009), ao passar a seguir um protocolo, seria como seguir um caminho com luz e 

orientação de como chegar a algo que se quer atingir.  

 A temática neste momento validada a partir de uma proposta de protocolo e 

as etapas sugeridas para o processo de trabalho já vêm sendo trabalhadas em 

Curitiba/PR, que desenvolve suas ações focadas no autocuidado apoiado, e que tem 

um projeto piloto sendo implementado em uma unidade básica de saúde da capital e 

em Santo Antônio do Monte (MG), através do Centro Hiperdia de Santo Antônio do 

Monte, e tem suas ações focadas na atuação da equipe multiprofissional, com ações 

de interdisciplinaridade, sendo uma referência para a região, segundo Mendes 

(2011). A descrição de ambos os projetos destaca a necessidade de ações de 

acolhimento, de atividades individuais e coletivas, fato também reforçado pela 

proposta para as condições crônicas do Canadá (OPAS, 2012).  

A adoção da descrição dessas etapas do processo de trabalho nesta 

pesquisa, e do modo de realizar cada uma delas, permitirá às unidades de saúde da 

atenção primária uma orientação para implementar a forma como acompanhar e 

prestar o cuidado necessário ao hipertenso nas ações do cuidado diário. 

A proposta de um protocolo que norteie as ações dos profissionais e usuários 

na atenção primária torna-se necessário, se considerarmos que as ações descritas 

pela literatura atual já são desenvolvidas em vários níveis da atenção com 

incremento de verbas ou profissionais, e funcionam como referência para esses 

usuários. Porém, não foi encontrada na literatura uma proposta que buscasse 

nortear as ações consideradas básicas inerentes à rotina de uma UBS, explicando a 

forma de realizar a inclusão do usuário hipertenso e desenvolver seu 

acompanhamento, o que tem gerado pouca uniformidade, efetividade, e 

controvérsias. 
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Tabela 12 – Validação de conteúdo a partir do Índice Kappa, considerando o protocolo em sua 
totalidade e as etapas relacionadas com o processo de trabalho dos profissionais da saúde que 
realizam atividades na atenção primária à saúde- Natal/RN, 2015 

PARTES DO PROTOCOLO  ÍNDICE KAPPA (P0) 

Protocolo em sua totalidade 0,568064 

Acolhimento do hipertenso 0,600537 

Atividades coletivas 0,413334 

Atividades individuais 0,622937 

Fonte: Validação de protocolo, Natal/RN, 2015.  

 

Para fortalecer o processo de validação dos itens, juntamente como a Tabela 

11 foi calculada, a partir da Escala de Likert, a importância de cada um dos itens de 

acordo com a avaliação dos juízes, como observado a Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Validação de conteúdo a partir da Escala de Likert, considerando item a item da ficha de 
avaliação construída para validar o protocolo- Natal/RN, 2015 

Item 
01 Nada 

Importante 
02 Pouco 

Importante 

03 
Importância 

Média 

04 Muito 
Importante 

05 
Totalmente 
Importante 

 N % N % N % N % N % 

01 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 19,35 25 80,64 

02 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 25,80 23 74,19 

03 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 22,58 24 77,41 

04 0 0,0 0 0,0 1 3,22 6 19,35 24 77,41 

05 0 0,0 0 0,0 1 3,22 4 12,90 26 83,87 

06 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 25,80 23 74,19 

07 0 0,0 0 0,0 1 3,22 4 12,90 26 83,87 

08 0 0,0 0 0,0 1 3,22 3 9,67 27 87,09 

09 0 0,0 0 0,0 6 19,35 6 19,35 19 61,29 

10 0 0,0 0 0,0 5 16,12 12 38,70 14 45,16 

11 0 0,0 2 6,45 7 22,58 7 22,58 15 48,38 

12 0 0,0 4 12,90 3 9,67 7 22,58 17 54,83 
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Fonte: Validação de protocolo, Natal/RN, 2015.  

 

Considerou-se, como padrão estabelecido para avaliar os serviços de saúde, 

a qualidade definida pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, 

que considera o parâmetro de qualidade correspondente a 70% como o adequado 

aos estudos de avaliação em saúde, que também foi seguido por este estudo, ou 

seja, o valor de 70 pontos e mais, na Escala de Likert utilizada neste estudo. 

(BRASIL, 2004). 

Assim, ao analisar os dados apresentados a partir do Índice Kappa e da 

Escala de Likert da Tabela 11 e Tabela 13 respectivamente, observou-se que quatro 

dos seis itens revisados foram destacados nos dois processos de avaliação 

aplicados pelos juízes. Estes itens destacados tratam dos seguintes aspectos: 

 Quantidade de reuniões mensais; 

 Quais profissionais participarão no suporte às equipes: sejam da equipe 

mínima, sejam dos Núcleos de apoio da Estratégia de Saúde da Família 

no suporte às equipes; 

 Definição das ações a serem feitas em atendimento coletivo; 

 Definição da função do ACS no processo de cadastramento dos 

hipertensos junto com a equipe da ESF 

 O acolhimento do hipertenso até chegar ao médico; 

 A realização de visitas domiciliares não apenas com caráter curativo, mas 

também com função de promover vigilância em saúde. 

 Os aspectos tratados nos seis itens são os pontos que de fato necessitam ser 

discutidos e que irão gerar adequações nos processos de trabalho. O processo de 

13 0 0,0 1 3,22 2 6,45 5 16,12 23 74,19 

14 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 19,35 25 80,64 

15 0 0,0 1 3,22 0 0,0 7 22,58 23 74,19 

16 1 3,22 0 0,0 3 9,67 6 19,35 21 67,74 

17 0 0,0 0 0,0 3 9,67 3 9,67 25 80,64 

18 1 3,22 0 0,0 0 0,0 7 22,58 23 74,19 

19 1 3,22 1 3,22 7 22,58 8 25,80 14 45,16 

20 0 0,00 1 3,22 0 0,0 4 12,90 26 83,87 
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validação apontou exatamente este caminho, considerando que os juízes 

destacaram a necessidade de reavaliação desses aspectos. 

 No processo de discussão da reflexão acerca do processo de trabalho, 

podemos afirmar que existem três situações: o que os aspectos teóricos solicitam 

em relação à readequação de processo de trabalho, o que é possível na prática 

readequar no processo de trabalho e a resistência dos profissionais e do sistema de 

readequação do processo de trabalho, considerando a forma de se trabalhar desde 

sempre a mesma, focando no modelo curativo, nos serviços de saúde. 

 Assim, a análise dos itens busca relacionar os três aspectos citados no 

parágrafo anterior a fim de apresentar uma proposta de adequação dos seis itens 

destacados pelos juízes, que necessitavam de avaliação. 

O item de número 09, referente à afirmação de que “A unidade deverá realizar 

atividades educativas através de grupos de hipertensos numa frequência de 01 a 02 

vezes ao mês”, apresentou k = 0,382796 e 61,29 pontos na Escala Likert. 

Identificou-se a necessidade de realização das atividades educativas, de 

modo a fortalecer o usuário em seu autocuidado, e na aquisição de conhecimentos 

para o seu manejo cotidiano, que pode ou não apresentar complicações. Trata-se, 

atualmente, de uma necessidade que se observa nos serviços de saúde, de um 

modo geral, principalmente nos que defendem a proposta de vigilância em saúde.  

Registered Nurses’ Association of Ontario (2010), ao descrever o autocuidado 

apoiado e a forma como realizá-lo, destaca a importância de se preparar o usuário 

através de treinamento e sua aproximação com os profissionais da saúde, como um 

meio de fazê-lo compreender o manejo das condições crônicas, ou que a sua 

doença de base possui, e, com isso, aprimorar os cuidados de modo a evitar as 

complicações. Destaca, ainda, que realizar atividades educativas em grupos é uma 

das formas de reunir esses usuários, fato corroborado também pela Expert Patients 

Programme Community Interest Company (2009) e por Courtney-Cox e Campbell 

(2009). 

Desse modo, a proposta de protocolo oferecida pela presente tese sugere a 

realização dessas atividades, mensalmente ou quinzenalmente, de modo preparar o 

hipertenso no seu autocuidado. Em sua avaliação, quatro dos juízes comentaram 

que as reuniões grupais devem ocorrer mensalmente, e o comentário de um juiz 

sugeriu ser trimestralmente, aproveitando o momento da reavaliação do tratamento 

e uso dos medicamentos. 
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Observa-se que há necessidade de participação conjunta entre a equipe 

multiprofissional e o hipertenso, dessa forma, é prudente manter a possibilidade de a 

equipe da ESF poder escolher se as atividades educativas em grupo ocorrerão e do 

processo de trabalho dos profissionais. Espaçar esses encontros para dois ou até 

três meses diminui o contato com a equipe e consequentemente a quantidade de 

possibilidades de modificar e aprimorar o manejo e cuidados diante das condições 

crônicas resultantes da hipertensão. 

Além disso, é importante desvincular essas atividades da necessidade de 

reavaliação dos medicamentos utilizados, para que uma não dependa da outra. No 

passado, essa vinculação já foi uma prática no dia a dia do atendimento dos grupos 

deste município, acontecia a reunião e o seu foco era a reavaliação do medicamento 

e da consulta médica. Com a mudança no formato de distribuição, observou-se que 

algumas equipes perderam o controle do acompanhamento dos hipertensos, sem 

perceberem que o mais importante eram as atividades no preparo e orientação para 

o usuário se autocuidar. 

O item de número 10, que faz a afirmação de que “No dia da realização das 

atividades do grupo deverão participar os profissionais da equipe: médico, dentista, 

enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal e agentes de saúde e 

caso a unidade tenha suporte de assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas e 

outros, esses deverão também realizar sua contribuição.”, apresentou k = 0,350538 

e 45,16 pontos na Escala Likert. 

Os comentários dos juízes estão direcionados para a impossibilidade de estes 

profissionais citados no item participarem, todos ao mesmo tempo, da atividade, e 

questionam a possibilidade da presença de outros profissionais não integrantes da 

equipe mínima, nessas atividades coletivas. 

De fato, a descrição do item visa citar todos os que podem participar, porém o 

processo de validação compreendeu que todos deverão estar presentes ao mesmo 

tempo, o que de fato não é muito difícil. Além disso, a preocupação com a não 

existência dos demais profissionais, como educadores físicos, nutricionistas, 

assistentes sociais, dentre outros, é válida, já que tais profissionais são importantes 

na formação e cultura dos usuários. Ampliar o acesso a esses profissionais deve ser 

uma meta da gestão para este usuário.  

O Ministério da Saúde, através de incentivos financeiros aos municípios, 

repassa recursos para que estes organizem equipes de apoio à saúde da família, ou 
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seja, os Núcleos de Apoio de Saúde da Família (NASF). A missão dessas equipes 

que compõem os NASF, segundo a Portaria GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, 

é oferecer suporte às equipes de saúde da família através de atendimentos coletivos 

e do matriciamento das ações, de modo a fortalecer as atividades desenvolvidas na 

atenção primária à saúde. Cada equipe do NASF cobre três equipes de saúde da 

família, ou seja, nove mil usuários (BRASIL, 2011). 

Os profissionais que compõem a equipe mínima da Estratégia Saúde da 

Família da UBS devem realizar a organização das ações, o planejamento, e todos 

devem procurar participar das atividades junto aos hipertensos de forma sistemática, 

se revezando dentro do possível, criando uma agenda para que cada categoria 

auxilie na formação do usuário, em especial preparando-o para o autocuidado. 

A prática das atividades coletivas junto a grupos, de forma interdisciplinar, foi 

destacada nos estudos realizados com hipertensos e usuários portadores de 

condições crônicas por Costa, Silva e Carvalho (2011), assim como pelo sistema 

canadense de autocuidado, Canadá (2012), apoiado pelos serviços de atenção 

primária.  

Desse modo, a partir desta análise, se propõe um novo formato para o item: 

No horário destinado à realização das atividades do grupo deverão participar os 

profissionais da equipe aprazados para o dia: médico, dentista, enfermeiro, técnicos 

de enfermagem, técnicos de saúde bucal e agentes de saúde. As unidades que 

tiverem suporte de profissionais como assistentes sociais, psicólogos e 

nutricionistas, e outros, deverão planejar também a participação destes junto às 

atividades coletivas. 

O item de número 11, que faz a afirmação de que: “Nesse espaço serão feitas 

conversas coletivas, os usuários que estejam na renovação trimestral da receita 

passam pela avaliação médica para que sejam feitas as adequações necessárias e 

as receitas médicas que precisam ser renovadas e que estão com 01 ou 02 meses 

de validade, serão renovadas sendo transcritas pela enfermagem por tratar-se de 

um programa de saúde pública do Ministério da Saúde”, apresentou k = 0,382796 e 

48,38 pontos na Escala Likert. 

Os comentários dos juízes a esse respeito não necessariamente tiveram 

relação com o aspecto discutido no item; ou seja, os comentários estavam 

direcionados à impossibilidade de presença de toda a equipe da unidade no mesmo 
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dia nas reuniões, precisando, por isso, de adequação nos horários dos 

trabalhadores. Essa discussão foi realizada no item 10.  

Destaca-se, ainda, a necessidade de atualização dos receituários médicos em 

ambientes coletivos, quando o usuário não apresenta características específicas no 

desenrolar do seu tratamento que o direcione para um atendimento individual. Desse 

modo, será mantido o item 11 como proposto inicialmente, diante da necessidade de 

se fortalecer essa prática coletiva entre os usuários. 

Esse formato de atendimento coletivo vem sendo desenvolvido em outras 

faixas etárias. A proposta foi aplicada para acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento infantil de crianças sem comorbidades e que apresentavam 

quadros compatíveis ao seu desenvolvimento, podendo ser acompanhadas em 

grupos ao invés do atendimento individual. Essa proposta foi desenvolvida no 

próprio Município de Natal/RN (GURGEL et al., 2012; GURGEL; TOURINHO; 

MONTEIRO, 2014). O Ministério da Saúde (2014) defende esta proposta e afirma 

que, através de atendimentos coletivos, os usuários que possuem as mesmas 

condições de vida e de doenças aprendem entre si e ainda discutem com o 

profissional que é o facilitador do processo e coordenador do grupo formas de 

aprimorar os cuidados a serem realizados.  

O item de número 12, que faz a afirmação de que: “Os agentes de saúde 

deverão nesse momento realizar o cadastramento dos hipertensos acompanhados 

por um profissional de saúde da equipe e monitorar o aprazamento das renovações 

de receitas e das novas avaliações que serão realizadas pelos profissionais da 

equipe. Deverá ser aplicado um formulário no cadastramento do hipertenso sobre 

seu estilo e condições de vida.”, apresentou k= 0,421506 e 54,83 pontos na Escala 

Likert. 

Os comentários dos juízes destacaram que o cadastramento não deveria ser 

realizado no momento da atividade coletiva e que a atualidade ocorre na avaliação 

individual de enfermagem na UBS. Sabe-se que esta é uma realidade que precisa 

ser aprimorada. O cadastramento do hipertenso, de fato, pode ocorrer no momento 

da atividade coletiva, mas também pode ocorrer durante a visita domiciliar do agente 

de saúde.  

Desse modo, o agente de saúde tem papel primordial e deve ser valorizado e 

destacado esse processo. Ele, como profissional de saúde inserido no território, tem 

como uma das suas funções identificar os usuários que necessitam de maior 
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acompanhamento de saúde e podem nortear os cuidados, sejam individuais ou 

coletivos, destes indivíduos dentro das unidades de saúde (CERVERA; PEREIRA; 

GOULART, 2011). 

Com isso, o cadastro do hipertenso sendo realizado durante o atendimento 

coletivo, e o agente de saúde o realizando acompanhado por outro profissional de 

saúde da unidade durante a atividade, potencializa o papel do agente e o 

acolhimento ao usuário, pois permite que os vínculos e as relações entre o agente e 

o território se fortaleçam e garante o controle dos usuários do seu território de 

atuação. 

A partir desses pontos levantados, o item 12 será modificado no sentido de 

inserir que o cadastramento do hipertenso possa ocorrer no atendimento coletivo, 

mas também durante a visita domiciliar mensal do agente de saúde. O mesmo 

passou a ser escrito da seguinte forma: Os agentes de saúde deverão nesse 

momento realizar o cadastramento dos hipertensos que ainda não foram 

cadastrados nas visitas ao domicílio e deverão estar acompanhados por um 

profissional de saúde da equipe, para juntos realizarem o monitoramento e 

aprazamento das renovações de receitas e das novas avaliações coletivas e 

individuais que serão realizadas pelos profissionais da equipe. Deverá ser aplicado 

um formulário no cadastramento do hipertenso sobre seu estilo e condições de vida. 

O item de número 16, que faz a afirmação de que “As consultas médicas 

individualizadas para acompanhamento da hipertensão realizadas nos consultórios 

se destinam ao atendimento aos usuários que procuram a UBS por demanda 

espontânea que já tenham passado pela avaliação inicial da enfermagem e que 

tenham mantido o quadro após a aplicação dos procedimentos recomendados para 

medida da pressão arterial de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão 

e para os casos mais complexos de hipertensão que necessitem de um 

monitoramento mais específico.”, apresentou k= 0,625807 e 67,74 pontos na Escala 

Likert. 

Os comentários dos juízes destacam a necessidade de uma avaliação inicial 

da enfermagem, o que nem sempre acontece. Isso se deve ao fato de que devido às 

várias atribuições dadas à enfermagem nas unidades básicas, a enfermagem não 

coloca como prioridade estabelecer esse monitoramento do hipertenso e criar de 

fato um fluxo de acesso para atendimento a esse usuário, mesmo sendo, 

atualmente, uma diretriz do Ministério da Saúde que a primeira consulta seja feita 
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com o enfermeiro (BRASIL, 2013). E, com isso, ao invés de ser avaliado pela 

enfermagem, o usuário com hipertensão já diagnosticada ou em processo de 

avaliação vai direto para o médico. 

A necessidade de inserção da consulta de enfermagem na sua rotina de 

atividades e o acolhimento do usuário com suspeita de hipertensão é prioritário para 

que se estabeleça a linha de cuidado para acompanhamento da hipertensão na 

atenção primária. Acredita-se que, se mais tempo fosse destinado para atividades 

de promoção à saúde e prevenção de agravos, grande parte dos recursos 

destinados para tratamento de complicações poderia ser direcionada para outras 

necessidades. 

Ostbye et al. (2005) estima que, para desenvolver atividades de caráter 

preventivo, um médico gastaria cerca de 7,4 horas diárias, enquanto que para tratar 

complicações decorrentes de condições crônicas precisaria despender mais 10,6 

horas diárias. O fato é que isso repercute direto nos gastos com saúde pública. Se 

mais tempo fosse destinado para atividades de promoção da saúde e prevenção de 

agravos, grande parte dos recursos destinados para tratamento de complicações 

poderia ser redirecionada para outros setores. 

Com isso, a descrição do item 16 será mantida para que sejam valorizados o 

acolhimento dentro das IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão e o atendimento de 

enfermagem antes do atendimento individualizado do médico. 

O item de número 19, que faz a afirmação de que: “Os demais profissionais 

de saúde (médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, assistente social e psicólogo, 

outros) deverão realizar visitas domiciliares aos hipertensos com um quantitativo 

mínimo de 04 visitas semanais totalizando um quantitativo mínimo de 200 visitas ao 

ano por equipe de saúde de atenção básica. Essa visita não deve se restringir aos 

casos mais complexos ou quando forem convocados pelos agentes de saúde. Esta 

visita deverá ocorrer para apoiar o usuário na sua mudança de estilo de vida e para 

isso o profissional de saúde deve acompanhar em loco as condições e o estilo de 

vida do usuário por mais que este aparente ser hígido ou com boa adesão ao 

tratamento. Vale destacar que esta visita pode ser realizada para acompanhar não 

só a hipertensão, mas demais problemáticas de saúde que levem a condições 

crônicas.”, apresentou k = 0,316129 e 45,16 pontos na Escala Likert. 

Dos seis itens avaliados, o item 19 foi o que apresentou menor índice Kappa. 

A proposição deste item é bastante polêmica, considerando que ele sugere dois 
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aspectos: um parâmetro mínimo anual de visitas domiciliares por equipe de saúde 

da família e estabelece que as visitas não ocorram apenas quando focadas na 

doença ou para pacientes dependentes ou acamados. Ele sugere que essas visitas 

foquem a prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Os comentários dos juízes destacaram a falta de tempo dos profissionais para 

visitas com enfoque na vigilância em saúde, e que as visitas hoje realizadas são 

direcionadas para usuários acamados, dependentes ou que sejam sinalizadas pelos 

ACS. 

Destacaram ainda a possibilidade de utilização da Escala de Coelho para 

avaliar a vulnerabilidade do usuário. Os comentários a todo momento destacaram a 

incapacidade de realizar visitas que não aquelas que possuam alguma indicação. 

Corrobora com esses resultados Santos (2010), em sua pesquisa com os 

comentários dos juízes, quando, através das enfermeiras em um grupo focal, 

destaca que as atividades de atendimentos da unidade em grande quantidade e a 

falta de estrutura para realizar o transporte dos profissionais faz com que não os 

profissionais de saúde não saiam de suas unidades para realizar as visitas. E que 

existe uma dificuldade de visitar os que têm alguma necessidade já detectada pelo 

agente de saúde, e mais ainda para realizar atividades direcionadas para a vigilância 

em saúde. 

Porém, ao buscar a definição da visita domiciliar como instrumento de 

transformação social dentro da proposta do SUS, Cunha e Gama (2012) afirmam 

que a visita domiciliar é um instrumento de saúde que permite conhecer a realidade 

do domicílio pelos profissionais de saúde e reconhecer o território em que 

desenvolverão suas atividades. 

Kebian e Acioli (2014) destacam ainda que a visita não deve ocorrer apenas 

com cunho curativo, deve de fato ocorrer para desenvolver ações focadas na 

vigilância em saúde. 

Diante desse contexto, é de suma importância estabelecer que os 

profissionais incorporem essa visita domiciliar na sua prática semanal de modo que 

ela seja realizada junto à população e não seja utilizado o tempo destinado a ela 

para outras atividades, e sem ser focada apenas na cura ou quando solicitada. 

Como adequação neste item, pode-se realizar a melhor descrição para que se 

compreenda que não são todos os profissionais, ao mesmo tempo, que precisam 

realizar as visitas. Sugerem-se quatro visitas semanais pela equipe de saúde da 
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família e que devem ocorrer em rodízio entre os profissionais, de modo que todos 

participem e que as quatro visitas semanais sejam realizadas. O parâmetro de 200 

visitas anuais poderá ser reavaliado pela equipe de planejamento da Secretaria 

juntamente com as unidades de saúde, mas, em princípio, este quantitativo é um 

parâmetro para iniciar a meta. 

A necessidade de estabelecer parâmetros é defendida por Werneck, Faria e 

Campos (2009), ao destacar que para organizar o planejamento de ações é 

necessário possuir metas que possam ser almejadas e, quando necessário, estas 

metas poderão ser redefinidas. Este aspecto também é destacado por Campos 

(1992), quando estabelece em seu diagrama que é preciso reavaliar uma ação com 

base em algo pré-acordado para avaliar se a meta foi alcançada. 

 Através do que foi comentado pelos juízes nesse item, observa-se que a 

mudança na forma de trabalhar é o maior obstáculo que o SUS tem a enfrentar. A 

luta para inserir ações que visem à promoção da saúde e à prevenção de agravos 

em detrimento do curar e o atender é intenso. 

O item 19 ficou reescrito da seguinte forma: Os demais profissionais de saúde 

(médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, assistente social e psicólogo, outros) 

deverão realizar visitas domiciliares aos hipertensos com um quantitativo mínimo de 

04 visitas semanais, totalizando um quantitativo mínimo de 200 visitas ao ano por 

equipe de saúde de atenção básica. Essa visita não deve se restringir aos casos 

mais complexos ou quando forem convocados pelos agentes de saúde. Esta visita 

deverá ocorrer para apoiar o usuário na sua mudança de estilo de vida e para isso o 

profissional de saúde deve acompanhar in loco as condições e o estilo de vida do 

usuário, por mais que este aparente ser hígido ou com boa adesão ao tratamento. 

Vale destacar que esta visita pode ser realizada para acompanhar não só a 

hipertensão, mas as demais problemáticas de saúde que levem a condições 

crônicas. Consequentemente, a visita não é ao hipertenso, mas ao usuário da 

atenção primária à saúde que possua vulnerabilidade e possibilidade de desenvolver 

uma condição crônica. 

Greaves e Campbell (2007) expõe a crescente preocupação em promover o 

autocuidado, através de ações coletivas e individuais planejadas para atender às 

necessidades do usuário, de modo apoiado, refletindo em resultados positivos em 

longo prazo no comportamento da população e na adoção de práticas saudáveis, 

contribuindo para a redução de complicações futuras. 
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Quadro 4 – Apresentação do consolidado referente aos comentários realizados nos itens que necessitaram ser reavaliados e apresentação dos itens após 
revisão, Natal/RN, 2015. 

Item original Valores obtidos 

durante o 

processo de 

validação 

Consolidado dos comentários 

dos juízes acerca do item 

Conduta adotada 

após a validação 

de conteúdo 

Apresentação do item após 

processo de validação de conteúdo 

ITEM 09 – A unidade deverá 

realizar atividades educativas 

através de grupos de hipertensos 

numa frequência de 01 a 02 vezes 

ao mês. 

K = 0,382796 

 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

61,29 pontos 

 Uma atividade por 
mês (4 juízes) 

 O grupo poderá ser 
um espaço aberto para a 
comunidade para 
promoção a saúde. 

 Realizar a reunião de 
grupo trimestralmente, 
assim como a renovação 
de receitas. 

Sem alterações Mantido como no formato sugerido 

inicialmente, diante do que foi 

encontrado na literatura. 

ITEM 10 – No dia da realização das 

atividades do grupo deverão 

participar os profissionais da equipe: 

médico, dentista, enfermeiro, 

técnicos de enfermagem, técnicos 

de saúde bucal e agentes de saúde 

e caso a unidade tenha suporte de 

assistentes sociais, psicólogos e 

nutricionistas e outros, esses 

deverão também realizar sua 

contribuição. 

K = 0,350538 

 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

45,16 pontos 

 Será de acordo com a 
possibilidade da equipe e 
quantidade de hipertensos 
da área de abrangência. 

Modificado No horário destinado à realização 
das atividades do grupo deverão 
participar os profissionais da equipe 
aprazados para o dia: médico, 
dentista, enfermeiro, técnicos de 
enfermagem, técnicos de saúde 
bucal e agentes de saúde. As 
unidades que tiverem suporte de 
profissionais como assistentes 
sociais, psicólogos e nutricionistas, e 
outros, deverão planejar também a 
participação destes junto às 
atividades coletivas. 

ITEM 11 – Nesse espaço serão 

feitas conversas coletivas, os 

usuários que estejam na renovação 

K = 0,382796 

 

Acredito ser importante a 

presença de todos da equipe, 

mas na realidade do 

Sem alterações Mantido como no formato sugerido 

inicialmente, diante do que foi 

encontrado na literatura sobre a 



99 

 

trimestral da receita passam pela 

avaliação médica para que sejam 

feitas as adequações necessárias e 

as receitas médicas que precisam 

ser renovadas e que estão com 01 

ou 02 meses de validade, serão 

renovadas sendo transcritas pela 

enfermagem por tratar-se de um 

programa de saúde pública do 

Ministério da Saúde. 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

48,38 pontos 

processo de trabalho nem 

todos terão condições de 

estar presentes; tentar fazer 

uma escala dos profissionais 

nos dias de reunião. 

importância de realizar atendimentos 

coletivos ao invés de atendimentos 

individuais. 

ITEM 12 – Os agentes de saúde 

deverão nesse momento realizar o 

cadastramento dos hipertensos 

acompanhado por um profissional 

de saúde da equipe e monitorar o 

aprazamento das renovações de 

receitas e das novas avaliações que 

serão realizadas pelos profissionais 

da equipe. Deverá ser aplicado um 

formulário no cadastramento do 

hipertenso sobre seu estilo e 

condições de vida. 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

54,83 pontos 

 Realizar o 
cadastramento em 
momento diferente. 

 O cadastramento dos 
usuários hipertensos 
geralmente é realizado pelo 
enfermeiro em consultas 
individuais. Os agentes de 
saúde podem colaborar e 
aprazar. 

Modificado Os agentes de saúde deverão nesse 

momento realizar o cadastramento 

dos hipertensos que ainda não 

foram cadastrados nas visitas ao 

domicílio e deverão estar 

acompanhados por um profissional 

de saúde da equipe, para juntos 

realizarem o monitoramento e 

aprazamento das renovações de 

receitas e das novas avaliações 

coletivas e individuais que serão 

realizadas pelos profissionais da 

equipe. Deverá ser aplicado um 

formulário no cadastramento do 

hipertenso sobre seu estilo e 

condições de vida. 

ITEM 16 – As consultas médicas 

individualizadas para 

acompanhamento da hipertensão 

realizadas nos consultórios se 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

67,74 pontos 

O ideal seria passar primeiro 

pela avaliação da 

enfermagem, mas nem 

Sem alterações Mantido como no formato sugerido 

inicialmente, diante do que foi 

encontrado na literatura. 
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destinam ao atendimento aos 

usuários que procuram a UBS por 

demanda espontânea que já 

tenham passado pela avaliação 

inicial da enfermagem e que tenham 

mantido o quadro após a aplicação 

dos procedimentos recomendados 

para medida da pressão arterial de 

acordo com as VI Diretrizes 

Brasileiras de hipertensão e para os 

casos mais complexos de 

hipertensão que necessitem de um 

monitoramento mais específico. 

sempre isso acontece. 

ITEM 19 – Os demais profissionais 

de saúde (médico, dentista, 

enfermeiro, nutricionista, assistente 

social e psicólogo, outros) deverão 

realizar visitas domiciliares aos 

hipertensos com um quantitativo 

mínimo de 04 visitas semanais 

totalizando um quantitativo mínimo 

de 200 visitas ao ano por equipe de 

saúde de atenção básica. Essa 

visita não deve se restringir aos 

casos mais complexos ou quando 

forem convocados pelos agentes de 

saúde. Esta visita deverá ocorrer 

para apoiar o usuário na sua 

mudança de estilo de vida e para 

isso o profissional de saúde deve 

K = 0,316129 

 

TOTALMENTE 

IMPORTANTE: 

45,16 pontos 

 Inviável devido às 
demais atividades (4 
juízes).  

 Priorizar situações 
mais complexas e usuários 
acamados (2 juízes). 

 A equipe da ESF é 
para realizar 
sistematicamente visitas 
aos usuários acamados e 
domiciliados, quanto aos 
demais profissionais só na 
atenção básica ou 
profissionais que vierem do 
NASF. 

 Utilizar Escala de 
Coelho. 

 Acho o número de 
visitas elevado, deveria 

Modificado Os demais profissionais de saúde 

(médico, dentista, enfermeiro, 

nutricionista, assistente social e 

psicólogo, outros) deverão realizar 

visitas domiciliares aos hipertensos 

com um quantitativo mínimo de 

quatro visitas semanais, totalizando 

um quantitativo mínimo de 200 

visitas ao ano por equipe de saúde 

de atenção básica. Essa visita não 

deve se restringir aos casos mais 

complexos ou quando forem 

convocados pelos agentes de 

saúde. Esta visita deverá ocorrer 

para apoiar o usuário na sua 

mudança de estilo de vida e para 

isso o profissional de saúde deve 
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Fonte: Validação do protocolo, Natal/2015 

acompanhar em loco as condições 

e o estilo de vida do usuário por 

mais que este aparente ser hígido 

ou com boa adesão ao tratamento. 

Vale destacar que esta visita pode 

ser realizada para acompanhar não 

só a hipertensão, mas demais 

problemáticas de saúde que levem 

a condições crônicas. 

fazer uma diferenciação do 
número de visitas de 
acordo com a idade e as 
comorbidades associadas. 
Ex.: Idoso hipertenso e 
diabético - 4 visitas. 

 

acompanhar in loco as condições e 

o estilo de vida do usuário, por mais 

que este aparente ser hígido ou com 

boa adesão ao tratamento. Vale 

destacar que esta visita pode ser 

realizada para acompanhar não só a 

hipertensão, mas as demais 

problemáticas de saúde que levem a 

condições crônicas. 

Consequentemente, a visita não é 

ao hipertenso, mas ao usuário da 

atenção primária à saúde que 

possua vulnerabilidade e 

possibilidade de desenvolver uma 

condição crônica. 
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Após a análise do protocolo, percebe-se que todo o processo que envolveu 

desde sua construção até a validação seguiu o proposto por Bartholomew, Parcel e 

Kok (1998), já que partiu de uma matriz de planejamento para mapear todas as 

etapas de forma a sistematizar a proposta que foi validada e que poderá ser 

desenvolvida e operacionalizada.  

As etapas propostas foram seguidas: levantamento do que será estudado, 

formulação dos objetivos, a escolha da Teoria de Enfermagem de Orem e o Modelo 

de Atenção às Condições Crônicas que embasaram todo o estudo e o pensamento 

para aplicações práticas, identificação dos componentes e materiais necessários 

para programar as ações, descrever o plano a ser implementado e descrever como 

será o desenrolar do processo idealizado. 

A construção partiu de um levantamento inicial no território, fosse em relação 

às ações em saúde, fosse em relação ao hipertenso e sua forma de viver. E a Teoria 

de Enfermagem de Orem e o Modelo de Atenção às Condições Crônicas, com seus 

vários elementos, como se pode citar: a identificação de dependência dos usuários, 

em que momento passa-se a necessitar dos profissionais, a interferência dos fatores 

sociais e econômicos, a organização do sistema de saúde, o acesso às informações, 

são alguns dos passos que estão dentro do protocolo norteando todas as etapas, 

mesmo que a teoria e o modelo não estejam de forma explícita citando-os. 

A proposta de suporte a ser oferecido pela equipe de saúde na atenção 

primária em relação ao autocuidado tem como base a mudança na forma do 

processo de trabalho desenvolvido para atingir as ações preconizadas no modelo de 

vigilância em saúde e, para isso, será necessário realizar atividades de educação 

permanente junto aos profissionais para que os mesmos sejam capacitados dentro 

desta forma de fazer saúde e, com isso, gerar a qualificação necessária da 

assistência. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Este estudo apresenta temática atual e de relevância significativa para 

fortalecer a atenção primária à saúde, pois possibilitou uma análise acerca do 

contexto dos serviços em relação ao atendimento ao usuário hipertenso, através da 

construção do perfil do hipertenso nesse contexto, que subsidiou a elaboração de 

uma proposta para a atenção primária à saúde efetivar as ações dos profissionais 

acerca do autocuidado apoiado do hipertenso.  

A influência dos aspectos socioculturais inerentes ao hipertenso, e ao 

processo de trabalho realizado pelos profissionais nas unidades de saúde e no 

território, fortalece a proposta da necessidade de se estabelecer diretrizes para 

nortear as práticas dentro do modelo de vigilância em saúde, contrapondo ao 

modelo vigente, o biomédico, que tem como foco a cura e o tratamento de doença, 

em detrimento da prevenção de agravos e da promoção da saúde.  

Trabalhar com o processo de educação junto à população para que se 

modifiquem os conceitos, a compreensão da vida, é o maior desafio quando os 

profissionais de saúde se propõem a trabalhar a proposta de autocuidado apoiado.  

Esta temática foi evidenciada pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

como sendo um dos conceitos a serem trabalhados de forma ativa dentro das ações 

propostas para nortear a prática de saúde no Brasil, dentro de uma nova forma de 

fazer saúde devido às mudanças epidemiológicas e transição demográfica. 

A enfermagem, através da Teoria de Orem, fortalece a ideia de ter o 

autocuidado como sendo o foco do cuidar, já que considera a capacidade do 

indivíduo de olhar para si e resolver suas problemáticas. Nesse sentido, a 

enfermagem é analisada considerando o momento em que deverá passar a dedicar-

se mais ao paciente a partir da identificação do grau de dependência do mesmo. 

Com base nos conhecimentos apresentados no Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas e na Teoria de Enfermagem de Orem, e do levantamento feito 

no campo acerca do processo de trabalho dos profissionais em saúde e do perfil do 

hipertenso, foi possível construir uma proposta de protocolo, para nortear as práticas 

da atenção básica junto ao hipertenso. 

A proposta de um protocolo de autocuidado apoiado confirma a  tese de que é 

necessário estabelecer diretrizes para organizar o atendimento prestado, a fim de 

melhorar o acesso e a qualidade do serviço. 
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Para realizar a coleta de dados algumas limitações existiram, não permitindo 

que a seleção da amostra ocorresse aleatório e sim por conveniência, tais como:  

1. A impossibilidade em delimitar de fato a população de hipertensos de 

Natal/RN diante da ausência de dados referentes a esta população na Secretaria 

Municipal de Saúde; 

2. A recusa de alguns profissionais em participar como validador do protocolo; 

3. A distância entre o domicílio e o serviço de saúde dificultando a locomoção 

durante a coleta. 

O processo de construção do estudo permitiu, também, a identificação de 

algumas dificuldades que podem influenciar na operacionalização do protocolo como 

as limitações enfrentadas por algumas unidades em dispor de espaço físico e 

materiais básicos e adequados para realização de atividades educativas, diante 

desta realidade, propõe-se a realização de parcerias entre os serviços de saúde e 

ambientes comunitários que existam no território, como os conselhos comunitários, 

paróquias, escolas.  

Outro entrave que pode surgir no processo de operacionalização do protocolo 

é a dificuldade de adesão por parte dos profissionais, considerando que o mesmo 

envolve uma mudança no processo de trabalho existente, haja vista que, como 

identificado pelo presente estudo, quando os profissionais foram questionados 

acerca da existência de grupos de hipertensos, 26 unidades de saúde fizeram 

referência a grupos de hipertensos, e apenas 16 dessas realizavam reuniões 

sistemáticas mensais.  

Observa-se que as ações realizadas para os hipertensos ainda eram bastante 

concentradas nas unidades, com um forte quantitativo de atendimentos individuais, 

como consultas básicas, sem que se tivesse uma linha de cuidado a seguir no 

tocante à assistência e oferecer as orientações necessárias para a modificação em 

uma nova forma de fazer saúde. 

Nesse sentido, a gestão pode ter no protocolo um norte para aumentar a 

adesão do hipertenso, por trazer estratégias para fortalecer o vínculo entre a 

atenção primária e o usuário, para tanto mostra-se a necessidade na realização 

atividades de educação, conscientização e discussões de processo de trabalho junto 

aos trabalhadores das unidades básicas de saúde para que sejam atendidos de fato 

os anseios em relação a assistência adequada a população, reforçado pelos dados 

revelados através da pesquisa onde a procura ao serviço, em sua maioria, é apenas 
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para a renovação das receitas médicas e que o diagnóstico da hipertensão ocorre 

de forma que não atende plenamente ao proposto pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia.  

A visita domiciliar era realizada quando existia a necessidade de prestar 

alguma assistência, como no caso de usuários acamados, dependentes ou com 

alguma vulnerabilidade social, em que o agente de saúde identificasse a 

necessidade de atuação dos demais profissionais da equipe de saúde, que 

concentravam suas ações dentro da unidade.  

Percebeu-se que a visita domiciliar, como instrumento ou ferramenta de 

trabalho, quando utilizada pelos profissionais deste estudo, pautava-se no modelo 

biomédico e não epidemiológico para o planejamento das ações, ocasionando um 

descompasso entre a perspectiva de um novo modelo assistencial e o perfil das 

condições crônicas de saúde, o que certamente não tem resolvido os problemas 

desse grupo de usuários, principalmente no que se espera, ao atender uma pessoa 

num processo inicial de hipertensão arterial. 

Além disso, devido às visitas domiciliares não serem realizadas em 

quantidade adequada como preconiza o Ministério da Saúde não existe de fato um 

monitoramento do indivíduo dentro do seu território. Percebe-se que o agente de 

saúde ainda é quem mais realiza as visitas e os demais profissionais possuem uma 

frequência bastante baixa, reforçando que a ida ao domicílio ocorre em caso de 

usuários acamados, dependentes ou quando solicitado pelos agentes de saúde 

diante de uma vulnerabilidade social. 

Dessa forma, a não realização da visita domiciliar com a frequência esperada 

mostra-se como um problema que interfere na assistência prestada junto à 

população, mesmo considerando que o hipertenso afirma que as orientações 

recebidas no domicílio são direcionadas para promoção da saúde e prevenção de 

agravos, o que é oposto ao tipo de solicitação para a visita dos demais profissionais 

da equipe. 

Observou-se que a mudança de local para entrega dos medicamentos da 

unidade de saúde para o programa de Farmácia Popular fez com que o usuário se 

distanciasse da Unidade, diminuindo mais o seu contato com o serviço; percebeu-se 

que os profissionais não tinham uma estratégia mais sólida de acompanhamento 

desses usuários, pois utilizavam o momento da dispensação da medicação para 

fazer um controle superficial, ou seja, caso eles não fossem buscar o medicamento, 
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era um momento de chamá-los para uma consulta ou reunião, ou, ainda, o motivo 

para a realização da visita domiciliar. 

Esta mudança e a passagem das informações do HIPERDIA para o E-SUS 

AB tem gerado um descontrole das equipes frente ao quantitativo de hipertensos 

existentes no território, e este fato foi destacado pela gestão da Secretaria Municipal 

de Saúde do Natal. 

O protocolo proposto foi construído e dividido em sete categorias a serem 

avaliadas: objetivo; área ou setor envolvido; equipamentos, materiais, utensílios e 

matérias-primas; padrões de segurança/precauções; acolhimento ao hipertenso; 

atividades coletivas; atividades individuais. Após isso, foi entregue para que os 31 

juízes realizassem a validação de conteúdo, e depois da avaliação foram aplicados o 

IVC, o índice Kappa e a Escala de Likert. 

O protocolo foi validado em relação ao seu conteúdo, sendo assim, aceito o 

pressuposto desta tese. Este protocolo poderá contribuir para o ordenamento das 

ações junto aos hipertensos na unidade e no apoio ao autocuidado que os mesmos 

possuem capacidade para realizar em domicílio e, com isso, melhorar suas 

condições de saúde.  

 Em síntese, a realização deste estudo permitiu construir um protocolo para 

nortear o processo de trabalho e o mesmo foi construído rico em descrições, 

seguindo as relações com a literatura, a fim de melhor apresentar as interações 

entre os vários elementos que envolvem o processo saúde/doença dos indivíduos, 

focando o autocuidado apoiado. 

A abordagem realizada pelo estudo permitiu identificar os pontos críticos que 

podem ser revistos e aprimorados de modo a prestar uma melhor assistência ao 

hipertenso dentro da sua capacidade de se autocuidar. Nesse aspecto o melhor 

preparo da família, e da equipe de saúde faz-se necessário. 

A família e o cuidador, dentro de sua realidade social e cultural têm papel 

preponderante no processo de apoio e devem também ser capacitados e envolvidos 

no processo de orientação ofertada pelos profissionais da saúde. 

Já os profissionais de saúde, e em especial o enfermeiro, devem ter o 

entendimento da realidade desses hipertensos, de modo que as orientações 

realizadas sejam exequíveis diante do contexto social no qual encontra-se o usuário. 

Além disso, devem procurar atender não apenas diante da complicação da doença 

ou realizar o acompanhamento do tratamento quando o problema já está instalado, 
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mas sim nas ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Através de 

atividades de educação em saúde, objetivando atingir a população e transformar a 

realidade onde desenvolve sua prática profissional. 

Essa forma de entender e de fazer saúde é o paradigma da saúde que busca 

o modelo de vigilância em saúde, que tem como foco o processo saúde/doença e 

não apenas a doença. Essa nova forma de fazer saúde é a defendida pelo Sistema 

Único de Saúde brasileiro e deve ser inserida na formação acadêmica dos 

profissionais da saúde. 

Porém, é importante destacar que atividades que envolvam educação em 

saúde devem ser desenvolvidas por toda equipe de saúde e não é algo apenas, ou 

em sua maioria, de responsabilidade do profissional enfermeiro. A integralidade do 

cuidar, a multidisciplinaridade e o cuidado compartilhado devem nortear a 

assistência prestada pela saúde pública, em especial no âmbito da atenção primária 

à saúde.  

Nessa perspectiva, é importante o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

que procurem compreender a realidade de saúde pública brasileira de modo a 

identificar as necessidades da população, seus valores, crenças, problemas sociais 

e econômicos, e, assim, contribuindo no desenvolvimento de intervenções 

apropriadas ao hipertenso no contexto domiciliar, assim como ao apoio oferecido 

pelos serviços de saúde.  

Sabe-se que o processo de mudança do modelo assistencial vigente não é 

algo fácil, nem imediato, mas com compromisso e responsabilidade pode-se ir 

construindo e substituindo práticas tidas como verdades absolutas, por ações 

transformadoras e resolutivas, nas quais o ser não mais é visto como objeto ou 

doenças, mas como ser humano que merece respeito e condições mínimas de 

saúde para viver com dignidade, diante do seu contexto biopsicossocial. 

Espera-se que, através deste estudo, novos questionamentos e reflexões 

suscitem de forma a aprimorar as práticas dos profissionais de saúde no apoio ao 

hipertenso para o seu autocuidado e resultem na capacitação dos profissionais da 

rede, para pôr em prática as diretrizes estabelecidas pelo protocolo validado 

(Apêndice I) de modo a qualificar a assistência. 

A aplicação do mesmo nas unidades básicas de saúde do município de Natal, 

quiçá das unidades básicas dos 167 municípios do Rio Grande do Norte permitirá 
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que as ações desenvolvidas na atenção básica seja realizada de forma homogênea 

ao longo de toda a linha de cuidado e fortalecerá a Rede de Atenção as doenças 

crônicas. A organização da atenção primária a saúde é o alicerce para reverter 

complicações futuras e gastos com saúde que poderiam ser evitados e aplicados 

para fortalecer a rede para casos que realmente necessitem de uma maior 

assistência. 

Essa realidade poderá ser concretizada inicialmente em Natal através da 

articulação da aplicabilidade da proposta desta tese junto a Secretaria Municipal de 

Saúde de Natal. Esta operacionalização no território permitirá a realização dos 

demais passos de propostos pelo método de Bartholomew e irá facilitar o acesso e a 

resolutividade da população hipertensa, podendo ser aplicada a outras condições 

crônicas.  

A nível de Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, já se 

iniciou um movimento junto a Coordenação Estadual das Urgências que necessita 

se aproximar da atenção primária a saúde para gerar impacto efetivo na rede, em 

especial na de urgência e emergência que sofre reflexo direto dessa falta de suporte 

na atenção primária a saúde e da média complexidade para a população. A proposta 

do protocolo após essa articulação poderá ser expandido sua aplicabilidade para 

outras unidades básicas de saúde no interior do estado. 

 O fortalecimento da Rede de Atenção às doenças crônicas deve ser realizado e 

priorizado considerando o papel transversal da atuação desta rede temática por toda 

a população e interferência direta nas demais redes temáticas. 
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APÊNDICE B 

TCLE APLICADO AOS HIPERTENSOS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 
 

Este é um convite para você, hipertenso, para participar da pesquisa AUTOCUIDADO 

APOIADO PARA HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO que está sendo 

desenvolvida por Renata Silva Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem – UFRN e pela Profª Rejane Maria Paiva de Menezes do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – UFRN, que orienta este estudo. O estudo foi construído 

dentro das exigências da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Esse estudo tem como objetivo construir um protocolo baseado na Teoria Geral de 

Enfermagem de Orem e no Modelo de Atenção das Condições Crônicas para nortear o 

autocuidado apoiado aos hipertensos oferecido pelos profissionais da atenção básica.  

 Sua participação é voluntária e significa que você a qualquer momento pode desistir, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você participará de algumas entrevistas com a 

pesquisadora em horários acessíveis ao entrevistado e será feita observações durante 

visitas ao seu domicílio. Nessa entrevista, a pesquisadora utilizará o formulário para coletar 

informações sobre o autocuidado dos hipertensos e utilizará o diário de campo para 

registros de observações relacionadas ao ambiente/local e de fatos peculiares próprios da 

ocasião. Todos esses procedimentos serão realizados com cuidado para a manutenção da 

individualidade e a privacidade dos entrevistados e terá a duração em média de uma hora 

cada entrevista. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: exposição pessoal por está 

participando de uma pesquisa, fato diminuído através do sigilo das informações pessoais e a 

garantia de privacidade, no que se refere ao modo e uso das informações passadas. 

Portanto, todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será em congressos ou publicações científicas sem identificar os participantes. 
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Dessa forma, espera-se diminuir os potenciais riscos e danos à saúde ou morais, tornando-

os mínimos possíveis. 

Como benefícios, ao participar de uma pesquisa dessa natureza, há a possibilidade 

do participante contribuir para a melhoria dos cuidados para com hipertensos, realizados 

pelos profissionais de saúde, em especial pelo enfermeiro, de modo a justificar a realização 

dessa pesquisa. 

Se você tiver algum gasto financeiro devido sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. E em qualquer momento, se você sofrer algum problema 

comprovadamente relacionada desta pesquisa, você terá direito a receber o valor em 

dinheiro de volta. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 05 anos. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Renata Silva Santos no endereço Rua dos Potiguares, 

2425 Lagoa Nova, CEP: 59063-450 ou pelo telefone 9949-0737. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, representante legal de 

__________________________________ declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: 

CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, _______ de __________________ de 2015. 

 

_______________________________________ 

        Assinatura do representante legal 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo AUTOCUIDADO APOIADO PARA 

HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que a não observação do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ACERCA DO USO DE 

IMAGENS 

 

Vimos através deste, solicitar autorização para realizar observação domiciliar e 

fotografias dos hipertensos que aceitarem participar da pesquisa AUTOCUIDADO 

APOIADO PARA HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO que está sendo 

desenvolvida por Renata Silva Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem – UFRN e pela Profª Rejane Maria Paiva de Menezes do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – UFRN, que orienta este estudo. O estudo foi construído 

dentro das exigências da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

O uso desses instrumentos é de grande importância para a coleta de dados da 

pesquisa, pois permite o enriquecimento das informações a serem obtidas durante o contato 

com o hipertenso durante a visita domiciliar. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Renata Silva Santos no endereço Rua dos Potiguares, 

2425 Lagoa Nova, CEP: 59063-450 ou pelo telefone 9949-0737. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, representante legal de 

__________________________________ declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, 

como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: 

CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO 

  Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 
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Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, _______ de __________________ de 2015. 

 

_______________________________________ 

        Assinatura do representante legal 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo AUTOCUIDADO APOIADO PARA 

HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que a não observação do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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APÊNDICE C 

TCLE APLICADO AOS PROFISSIONAIS DAS UBS 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

Este é um convite para você, profissional da saúde, para participar da pesquisa 

AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO 

que está sendo desenvolvida por Renata Silva Santos, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – UFRN e pela Profª Rejane Maria Paiva de Menezes do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN, que orienta este estudo. O estudo 

foi construído dentro das exigências da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

Esse estudo objetiva construir um protocolo baseado na Teoria Geral de 

Enfermagem de Orem e no Modelo de Atenção das Condições Crônicas para nortear o 

autocuidado apoiado aos hipertensos oferecido pelos profissionais da atenção básica. 

 Sua participação é voluntária e significa que você a qualquer momento pode desistir, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você participará de algumas entrevistas com a 

pesquisadora em horários acessíveis ao entrevistado e será observado durante na unidade 

onde realiza suas atividades laborais. Nessa entrevista aberta, a pesquisadora utilizará o 

diário de campo para registros de observações e relatos relacionados ao ambiente/local e 

de fatos peculiares próprios da ocasião durante o contato com o profissional da saúde. 

Todos esses procedimentos serão realizados com cuidado para a manutenção da 

individualidade e a privacidade dos entrevistados e terá a duração em média de 30 minutos 

para a conversa com o profissional e visita a unidade. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: exposição pessoal por está 

participando de uma pesquisa, fato este minimizado através do sigilo das informações 

pessoais e a garantia de privacidade, no que se refere ao modo e uso das informações 

passadas. Portanto, todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será em congressos ou publicações científicas feita de forma a 
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não identificar os participantes. Dessa forma, espera-se diminuir os potenciais riscos e 

danos à saúde ou morais, tornando-os mínimos possíveis. 

Como benefícios, ao participar de uma pesquisa dessa natureza, há a possibilidade 

do participante contribuir para a melhoria dos cuidados para com hipertensos, realizados 

pelos profissionais de saúde, em especial pelo enfermeiro, de modo a justificar a execução 

dessa pesquisa. 

Se você tiver algum gasto devido sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. E em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Esses dados 

serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 05 anos. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Renata Silva Santos no endereço Rua dos Potiguares, 

2425 Lagoa Nova, CEP: 59063-450 ou pelo telefone 9949-0737. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, declaro que compreendi os objetivos 

desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: 

CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO. 

  Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que eu terei como participante da pesquisa. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

Natal, _______ de __________________ de 2015. 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo AUTOCUIDADO APOIADO PARA 

HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ACERCA DO USO DE 

IMAGENS 

 

Vimos através deste, solicitar autorização para realizar observação domiciliar e das 

unidades de saúde e fotografias dos hipertensos e dos profissionais de saúde que aceitarem 

participar da pesquisa AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO 

DE UM PROTOCOLO que está sendo desenvolvida por Renata Silva Santos, doutoranda 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN e pela Profª Rejane Maria Paiva 

de Menezes do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRN, que orienta este 

estudo. O estudo foi construído dentro das exigências da resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

O uso desses instrumentos é de grande importância para a coleta de dados da 

pesquisa, pois permite o enriquecimento das informações a serem obtidas. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Renata Silva Santos no endereço Rua dos Potiguares, 

2425 Lagoa Nova, CEP: 59063-450 ou pelo telefone 9949-0737. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Cep. 59072-970 ou pelo telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, declaro que compreendi os objetivos 

desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa AUTOCUIDADO APOIADO PARA HIPERTENSOS: 

CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO. 

  Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que eu terei como participante da pesquisa. 
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Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

Natal, _______ de __________________ de 2015. 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo AUTOCUIDADO APOIADO PARA 

HIPERTENSOS: CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________________ de 2015. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D  

 Instrumento de coleta de dados validado por pré-teste junto a hipertensos 

para caracterizar o autocuidado 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

POS GRADUAÇÃO EM NFERMAGEM 
 

Formulário – capacidade de autocuidado dos hipertensos na atenção básica 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

1. Nome  

2. Idade  

3. Estado civil  

4. Sexo   

5. Naturalidade  

6. Religião  

7. Profissão (se aposentado, a 
anterior) 

 

8. Alfabetização  

9. Reside com familiares? 
Quantos e quais? 

 

10. Renda familiar  

11. Realiza acompanhamento na 
unidade de saúde  

 

12. Possui plano de saúde 
privado? Qual? 

 

 

HISTÓRIA DA DOENÇA 

Sintomas que levaram a identificação 
da doença 

 

O que fez a identificar os sintomas  

Data do diagnóstico  

Exames que realizou para confirmar  

Tratamentos medicamentosos que já 
realizou e que realiza 

 

Está cadastrado na unidade de saúde 
para pegar medicamentos e quais 

 

Complicações da doença  

Possui outras comorbidades 
associadas? Quais? 

 

Terapêutica complementar utilizada 
(atividade física, alimentação 

adequada, outras) 

 

Participa de grupos para hipertensos 
ou de idosos. Qual? 

 

Internações relacionadas a 
hipertensão ou as comorbidades 

associadas 
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REQUISITOS E COMPETÊNCIAS DE AUTOCUIDADO 

Padrão de sono e 
repouso 

Horas de sono diário: 
Cochila durante o dia: 
Problemas no sono: (  ) dificuldade de iniciar o sono  (  ) 
dificuldade de manter o sono  (  ) ronco  (  ) sonolência 
diária  (  ) outros 

Exercícios físicos Prática de esportes: se sim qual e quantas vezes 
 
A prática foi recomendação médica?  
Tem acompanhamento de um educador físico quando 
está realizando os exercícios? 

Vícios Café (  ) Cigarro (  ) Álcool (  ) Drogras (   ) – tipo: 
Há quanto tempo faz uso de cada uma 
 
Consumo diário de cada:  
 
Se deixou de consumir alguma desde quando: 
  

Padrões 
nutricionais 

Alimentos que costuma consumir:  
 
Quem prepara seu alimento: 
 
Número de refeições diárias: 
 
Alimentos que não consome: 
 
Possui aversão a algum alimento: 
 
Faz uso de dieta especial: 
 
Consumo diário de líquidos: 
 
Líquidos que costuma consumir: 
 
Aceitação alimentar: aceita toda dieta (  ) aceita dieta 
parcialmente (  ) aceita pouca dieta (  ) não aceita (  ) 
jejum (  ) 
 
Dificuldade de mastigação e deglutição: sim (  ) não (  ) 
Especifique: 
 
Dependência: faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou 
orientação (  ) precisa que alguém faça com ele (  ) 

Estilo de vida Lazer: 
 
Recebe visita de familiares: 
 
Possui amigos:  
 
Sai com amigos ou familiares: 
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Vida sexual ativa:                      Número de parceiros: 

Ansiedade Ansioso: sim (  )  não (  ) Motivo: 
Preocupado: sim (  ) não (  ) Motivo: 
Medo: sim (  ) não (  ) Motivo: 

Depressão Exprime tristezas (  ) Idéias negativas (  ) Pessimista (  ) 
Choroso ( ) Perda de auto-estima ( ) Sentimento de 
desespero ou incapacidade (  ) 

Comportamento 
emocional 

Agressivo (  ) Tranquilo (  ) Nervoso (  ) Choroso (  ) 
Outros:  

Higiene pessoal e 
vestimentas 

Limpo (  ) sujo (  ) descuidado (  ) mal vestido (  ) 
Higiene corporal: faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou 
orientação (  ) precisa que alguém faça por ele (  ) 
Higiene oral: faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou 
orientação (  ) precisa que alguém faça por ele (  ) 
Tricotomia facial e das regiões pubianas: faz sozinho (  ) 
precisa de auxilio ou orientação (  ) precisa que alguém 
faça por ele (  ) 
Vestimenta: faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou 
orientação (  ) precisa que alguém faça por ele (  ) 

Eliminações faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou orientação (  )  
faz uso de banheiro sozinho (  ) faz uso de fraldas (  ) 

Deambulação  faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou orientação (  ) 
precisa que alguém faça com ele todo o processo (  ) 

Administração dos 
medicamentos 

faz sozinho (  ) precisa de auxilio ou orientação (  ) 
precisa que alguém faça por ele (  ) 

Comprometimento 
familiar nos 
cuidados ao 
hipertenso 

 

  

ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE AO HIPERTENSO 

Recebe visita de algum profissional 
de saúde no seu domicílio (agente de 

saúde, enfermeiro, nutricionista, 
médico, técnico de enfermagem, 

outros) 

Qual? Quantas vezes?Quais as 
orientações fornecidas? 

Procurou a unidade de saúde  Quando e quantas vezes? Por qual 
motivo? 

 
 

Faz acompanhamento com 
especialista 

Qual? Quantas vezes? O 
acompanhamento é nos serviços 

públicos ou privados? 
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REGISTRO DO ESTADO GERAL DO HIPERTENSO (EVOLUÇÃO CEFALO 

CAUDAL, DESCREVENDO NÍVEL DE CONSCIENCIA, ESTADO MENTAL, 

ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA, CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO E FALA, 

PADRÃO RESPIRATÓRIO, ABDOME, MMII E MMSS, LESÕES, OUTROS) 
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APÊNDICE E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

  

Esse instrumento permitirá registrar as notas de campo, ou seja, escrever sobre as 

impressões, outros comentários e percepções que só o pesquisador poderá 

registrar. 

 

ASPECTOS A OBSERVAR DURANTE CONVERSA COM A EQUIPE DE SAÚDE 

 

O modo como os profissionais de saúde se referem à assistência ao hipertenso por 

eles atendida 

Impressões sobre o ambiente de trabalho em que estão inseridos em relação as 

atividades individuais e coletivas desenvolvidas 

Captar durante a conversa informações acerca das ações da equipe em relação ao 

apoio ao autocuidado ofertado aos hipertensos 
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APÊNDICE F 
Protocolo apresentado aos juízes para ser validado 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Procedimento técnico 

Título: AUTOCUIDADO APOIADO AOS HIPERTENSOS Revisão: 00 

Responsável: Equipes da atenção básica 
 

1 – Objetivo 

          Proporcionar apoio ao autocuidado do hipertenso considerando a estilo e 

condições de vida de modo a fortalecer a promoção da saúde e prevenção de 

agravos relacionados a hipertensão. 

 

2 - Área ou setor envolvido 

           Área de abrangência da unidade básica de saúde 

3 - Equipamentos, materiais, utensílios e matérias primas 

 Recursos humanos 

 Materiais educativos para realização de atividades coletivas 

 Equipamentos para avaliar níveis pressóricos: tensiômetro, estetoscópio, 
álcool e algodão  

 Procedimentos recomendados para medida da pressão arterial de acordo 
com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão 

 Material de expediente 

 Carteira do hipertenso 

4 - Padrões de Segurança / Precauções 

 Realizar os procedimentos e os atendimentos de maneira segura 

 Registrar os procedimentos e os atendimentos nos prontuários da unidade 

5 - Descrição do procedimento 

      5.1– Acolhimento do hipertenso pela atenção básica 

1. O usuário deverá ser identificado pela unidade básica de saúde (UBS) das 
seguintes formas: quando atendido na UBS por demanda espontânea, 
busca ativa dos agentes de saúde no território, informações de outros 
usuários acerca da condição de saúde do usuário com suspeita de 
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hipertensão. 
2. O acolhimento deverá ser realizado em qualquer âmbito do território: na 

UBS, no domicílio, nas ações coletivas realizadas pela UBS seja na 
unidade seja em espaços coletivos. 

3. Quando for realizar a verificação da pressão arterial do usuário, deverão ser 
aplicados procedimentos recomendados para medida da pressão arterial de 
acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão que orienta cuidados 
mínimos como: solicitar que o usuário descruze os membros inferiores no 
momento da verificação, que o mesmo descanse um tempo antes de 
verificar a pressão caso tenha feito caminhada ou esforço, questionar se o 
usuário fez uso de café, se está com vontade de urinar. Pois esses 
aspectos descritos interferem no valor da pressão. 

4. Para identificar de fato se o usuário é hipertenso deverá ser realizado o 
controle pressórico por um período contínuo de uma semana para que seja 
observado se de fato de caracteriza como hipertensão ou se os dados 
coletados em determinado momento não foi relacionado à condição em que 
o mesmo se encontrava no momento (exemplos citados no item acima) ou 
se o tensiômetro estava com alguma problémática que interfira na medição 
da pressão arterial. 

5.2 – Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de saúde 

1. A unidade deverá realizar atividades educativas através de grupos de 
hipertensos numa frequência de 01 a 02 vezes ao mês. 

2. No dia da realização das atividades do grupo deverão participar os 
profissionais da equipe: médico, dentista, enfermeiro, técnicos de 
enfermagem, técnicos de saúde bucal e agentes de saúde e caso a 
unidade tenha suporte de assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas e 
outros, esses deverão também realizar sua contribuição. 

3. Nesse espaço serão feitas conversas coletivas, os usuários que estejam na 
renovação trimestral da receita passam pela avaliação médica para que 
sejam feitas as adequações necessárias e as receitas médicas que 
precisam ser renovadas e que estão com 01 ou 02 meses de validade, 
serão renovadas sendo transcritas pela enfermagem por tratar-se de um 
programa de saúde pública do Ministério da Saúde. 

4. Os agentes de saúde deverão nesse momento realizar o cadastramento 
dos hipertensos acompanhado por um profissional de saúde da equipe e 
monitorar o aprazamento das renovações de receitas e das novas 
avaliações que serão realizadas pelos profissionais da equipe. Deverá ser 
aplicado um formulário no cadastramento do hipertenso sobre seu estilo e 
condições de vida. 

5. Deverão ser realizadas atividades educativas falando sobre hipertensão 
nas salas de espera das unidades quando os usuários estiverem 
aguardando atendimento individual no dia a dia, pois a hipertensão 
acomete todas as idades e o foco é evitar que as pessoas a desenvolva e 
evitem as suas complicações. Dessa forma deverão ser realizados esses 
momentos com usuários de todas as idades, de crianças a idosos sendo 
realizadas as devidas adequações de acordo com o ciclo de vida envolvido. 
 

5.3 – Atendimentos individuais aos hipertensos 
 

1. Os atendimentos individuais envolvem as consultas dos profissionais da 
equipe em seus consultórios e as visitas domiciliares 

2. Sendo observado no acolhimento da UBS, na consulta odontológica ou 
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durante visita domiciliar alguma alteração nos níveis pressóricos, será 
informado ao enfermeiro e este que iniciará os procedimentos 
recomendados para medida da pressão arterial de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de hipertensão por uma semana para certificar do 
quadro do usuário. Nesse momento fica agendado um retorno à unidade 
para uma nova avaliação pela enfermeira e caso seja no domicílio será feita 
uma nova visita para confirmar a manutenção do quadro.  

3. As consultas médicas individualizadas para acompanhamento da 
hipertensão realizadas nos consultórios se destinam ao atendimento aos 
usuários que procuram a UBS por demanda espontânea que já tenham 
passado pela avaliação inicial da enfermagem e que tenham mantido o 
quadro após a aplicação dos procedimentos recomendados para medida da 
pressão arterial de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão e 
para os casos mais complexos de hipertensão que necessitem de um 
monitoramento mais específico.  

4. Sendo identificados e diagnosticados os usuários com hipertensão através 
da consulta individualizada pelo médico, estes deverão ser direcionados 
para o atendimento coletivo que ocorre nos dias dos grupos de hipertensos. 

5. Os agentes de saúde deverão realizar visitas mensais aos domicílios de 
sua microárea. Durante essas visitas estarão realizando a busca ativa de 
usuários que estejam apresentando alterações nos níveis pressóricos e 
realizando orientações sobre alimentação e condições de vida saudável. 
Deverão ainda manter a atualização do cadastro dos usuários que são 
portadores de hipertensão, em especial para aqueles que não utilizam a 
UBS como equipamento de saúde e para aqueles que não podem se 
locomover até a UBS. Deverão aplicar o formulário para cadastrar os 
usuários que não podem se locomover até a unidade ou que não fazem uso 
da unidade como equipamento de saúde. 

6. Os demais profissionais de saúde (médico, dentista, enfermeiro, 
nutricionista, assistente social e psicólogo, outros) deverão realizar visitas 
domiciliares aos hipertensos com um quantitativo mínimo de 04 visitas 
semanais totalizando um quantitativo mínimo de 200 visitas ao ano por 
equipe de saúde de atenção básica. Essa visita não deve se restringir aos 
casos mais complexos ou quando forem convocados pelos agentes de 
saúde. Esta visita deverá ocorrer para apoiar o usuário na sua mudança de 
estilo de vida e para isso o profissional de saúde deve acompanhar em loco 
as condições e o estilo de vida do usuário por mais que este aparente ser 
hígido ou com boa adesão ao tratamento. Vale destacar que esta visita 
pode ser realizada para acompanhar não só a hipertensão, mas demais 
problemáticas de saúde que levem a condições crônicas. 

 

6 – Fluxograma 

 

 

 

 

 

Realizar acolhimento ao 

usuário na UBS ou no 

domicílio 

Realizar o protocolo de 

controle de níveis 

pressóricos para confirmar 

hipertensão  
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7 – Ações corretivas 

        Será realizado um trabalho articulado entre os vários profissionais dos 

serviços para garantir o acesso e qualidade do atendimento ao usuário. 

       O grupo de hipertensos poderá ser não apenas de hipertenso, mas associado 

a outras doenças que levem a condições crônicas e que possam ser trabalhadas 

articuladas com a hipertensão como a diabetes.  

        As visitas domiciliares deverão acontecer não apenas pelos médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Os 

demais profissionais da unidade deverão aderir a esta prática por tratar-se do 

instrumento para que seja conhecido a realidade do usuário, suas condições e 

estilo de vida. 

        A busca pela comunicação entre os serviços e o usuário considerando as 

condições e o estilo de vida. 

Documentos em anexo: Diretrizes Brasileiras de hipertensão, formulário a ser 

aplicado no ato do cadastramento do hipertenso pela UBS, carteira do hipertenso. 

Elaborado por : Enfa. Renata Data :  

Revisado por :  Data :  

Aprovado  por : Data : 

Hipertenso? 

Encaminhado ao grupo de 

hipertensos para participar das 

atividades coletivas 

Sim 

Visitas 

domiciliares  

Não 
Orientações para 

manutenção de 

estilo de vida 

saudável 
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APÊNDICE G 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO – AUTOCUIDADO APOIADO AOS HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA 

Ponto em 

avaliação 

Descrição Concordo 

(C) / 

Discordo (D) 

Grau de importância 

1 (Nada importante).  
2 (Pouco importante).  
3 (Importância média).  
4 (Muito importante).  

5 (Totalmente 

importante)  

Comentário do validador 

Objetivo (1) Proporcionar apoio ao autocuidado do 

hipertenso considerando a estilo e condições 

de vida de modo a fortalecer a promoção da 

saúde e prevenção de agravos relacionados 

a hipertensão. 

   

Área ou setor 

envolvido 

(2) Área de abrangência da unidade básica de 

saúde 
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Equipamentos, 

materiais, 

utensílios e 

matérias 

primas 

(3) 

 Recursos humanos 

 Materiais educativos para realização de 
atividades coletivas 

 Equipamentos para avaliar níveis 
pressóricos: tensiômetro, estetoscópio, 
álcool e algodão.  

 Procedimentos recomendados para medida 
da pressão arterial de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de hipertensão 

 Material de expediente 

 Carteira do hipertenso 

   

Padrões de 

Segurança / 

Precauções 

(4) 

 Realizar os procedimentos e os 
atendimentos de maneira segura 

 Registrar os procedimentos e os 
atendimentos nos prontuários da unidade 

   

Descrição do 

procedimento 

Acolhimento do hipertenso pela atenção básica 

(5) O usuário deverá ser identificado pela 
unidade básica de saúde (UBS) das 
seguintes formas: quando atendido na UBS 
por demanda espontânea, busca ativa dos 
agentes de saúde no território, informações 
de outros usuários acerca da condição de 
saúde do usuário com suspeita de 
hipertensão 

   

(6) O acolhimento deverá ser realizado em 
qualquer âmbito do território: na UBS, no 
domicílio, nas ações coletivas realizadas 
pela UBS seja na unidade seja em espaços 
coletivos. 
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(7) Quando for realizar a verificação da 
pressão arterial do usuário, deverão ser 
aplicados procedimentos recomendados 
para medida da pressão arterial de acordo 
com as VI Diretrizes Brasileiras de 
hipertensão que orienta cuidados mínimos 
como: solicitar que o usuário descruze os 
membros inferiores no momento da 
verificação, que o mesmo descanse um 
tempo antes de verificar a pressão caso 
tenha feito caminhada ou esforço, questionar 
se o usuário fez uso de café, se está com 
vontade de urinar. Pois esses aspectos 
descritos interferem no valor da pressão. 

   

(8) Para identificar de fato se o usuário é 
hipertenso deverá ser realizado o controle 
pressórico por um período contínuo de uma 
semana para que seja observado se de fato 
de caracteriza como hipertensão ou se os 
dados coletados em determinado momento 
não foi relacionado à condição em que o 
mesmo se encontrava no momento 
(exemplos citados no item acima) ou se o 
tensiômetro estava com alguma 
problémática que interfira na medição da 
pressão arterial. 

   

Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade 

básica de saúde 

(9) A unidade deverá realizar atividades 
educativas através de grupos de hipertensos 
numa frequência de 01 a 02 vezes ao mês. 

   

(10) No dia da realização das atividades do 
grupo deverão participar os profissionais da 
equipe: médico, dentista, enfermeiro, 
técnicos de enfermagem, técnicos de saúde 
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bucal e agentes de saúde e caso a unidade 
tenha suporte de assistentes sociais, 
psicólogos e nutricionistas e outros, esses 
deverão também realizar sua contribuição. 

(11) Nesse espaço serão feitas conversas 
coletivas, os usuários que estejam na 
renovação trimestral da receita passam pela 
avaliação médica para que sejam feitas as 
adequações necessárias e as receitas 
médicas que precisam ser renovadas e que 
estão com 01 ou 02 meses de validade, 
serão renovadas sendo transcritas pela 
enfermagem por tratar-se de um programa 
de saúde pública do Ministério da Saúde. 

   

(12) Os agentes de saúde deverão nesse 
momento realizar o cadastramento dos 
hipertensos acompanhado por um 
profissional de saúde da equipe e monitorar 
o aprazamento das renovações de receitas e 
das novas avaliações que serão realizadas 
pelos profissionais da equipe. Deverá ser 
aplicado um formulário no cadastramento do 
hipertenso sobre seu estilo e condições de 
vida. 

   

(13) Deverão ser realizadas atividades 
educativas falando sobre hipertensão nas 
salas de espera das unidades quando os 
usuários estiverem aguardando atendimento 
individual no dia a dia, pois a hipertensão 
acomete todas as idades e o foco é evitar 
que as pessoas a desenvolva e evitem as 
suas complicações. Dessa forma deverão 
ser realizados esses momentos com 
usuários de todas as idades, de crianças a 
idosos sendo realizadas as devidas 
adequações de acordo com o ciclo de vida 
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envolvido. 

Atendimentos individuais aos hipertensos 

(14) Os atendimentos individuais envolvem 
as consultas dos profissionais da equipe em 
seus consultórios e as visitas domiciliares 

   

(15) Sendo observado no acolhimento da 
UBS, na consulta odontológica ou durante 
visita domiciliar alguma alteração nos níveis 
pressóricos, será informado ao enfermeiro e 
este que iniciará os procedimentos 
recomendados para medida da pressão 
arterial de acordo com as VI Diretrizes 
Brasileiras de hipertensão por uma semana 
para certificar do quadro do usuário. Nesse 
momento fica agendado um retorno à 
unidade para uma nova avaliação pela 
enfermeira e caso seja no domicílio será feita 
uma nova visita para confirmar a 
manutenção do quadro. 

   

(16) As consultas médicas individualizadas 
para acompanhamento da hipertensão 
realizadas nos consultórios se destinam ao 
atendimento aos usuários que procuram a 
UBS por demanda espontânea que já 
tenham passado pela avaliação inicial da 
enfermagem e que tenham mantido o quadro 
após a aplicação dos procedimentos 
recomendados para medida da pressão 
arterial de acordo com as VI Diretrizes 
Brasileiras de hipertensão e para os casos 
mais complexos de hipertensão que 
necessitem de um monitoramento mais 
específico.  

   

(17) Sendo identificados e diagnosticados os 
usuários com hipertensão através da 
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consulta individualizada pelo médico, estes 
deverão ser direcionados para o atendimento 
coletivo que ocorre nos dias dos grupos de 
hipertensos. 

(18) Os agentes de saúde deverão realizar 
visitas mensais aos domicílios de sua 
microárea. Durante essas visitas estarão 
realizando a busca ativa de usuários que 
estejam apresentando alterações nos níveis 
pressóricos e realizando orientações sobre 
alimentação e condições de vida saudável. 
Deverão ainda manter a atualização do 
cadastro dos usuários que são portadores de 
hipertensão, em especial para aqueles que 
não utilizam a UBS como equipamento de 
saúde e para aqueles que não podem se 
locomover até a UBS. Deverão aplicar o 
formulário para cadastrar os usuários que 
não podem se locomover até a unidade ou 
que não fazem uso da unidade como 
equipamento de saúde. 

   

(19) Os demais profissionais de saúde 
(médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, 
assistente social e psicólogo, outros) 
deverão realizar visitas domiciliares aos 
hipertensos com um quantitativo mínimo de 
04 visitas semanais totalizando um 
quantitativo mínimo de 200 visitas ao ano por 
equipe de saúde de atenção básica. Essa 
visita não deve se restringir aos casos mais 
complexos ou quando forem convocados 
pelos agentes de saúde. Esta visita deverá 
ocorrer para apoiar o usuário na sua 
mudança de estilo de vida e para isso o 
profissional de saúde deve acompanhar em 
loco as condições e o estilo de vida do 
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usuário por mais que este aparente ser 
hígido ou com boa adesão ao tratamento. 
Vale destacar que esta visita pode ser 
realizada para acompanhar não só a 
hipertensão, mas demais problemáticas de 
saúde que levem a condições crônicas. 

Ações 

corretivas 

(20) Será realizado um trabalho articulado entre os 

vários profissionais dos serviços para garantir o 

acesso e qualidade do atendimento ao usuário. 

       O grupo de hipertensos poderá ser não apenas 

de hipertenso, mas associado a outras doenças que 

levem a condições crônicas e que possam ser 

trabalhadas articuladas com a hipertensão como a 

diabetes.  

        As visitas domiciliares deverão acontecer não 

apenas pelos médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde. Os 

demais profissionais da unidade deverão aderir a 

esta prática por tratar-se do instrumento para que 

seja conhecido a realidade do usuário, suas 

condições e estilo de vida. 

        A busca pela comunicação entre os serviços e o 

usuário considerando as condições e o estilo de 

vida. 
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APÊNDICE H 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO COM COMENTÁRIOS – AUTOCUIDADO APOIADO AOS HIPERTENSOS NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

Ponto em 
avaliação 

Descrição Concordo 
(C) / 

Discordo 
(D) 

Grau de 
importância 

1 (Nada 
importante).  

2 (Pouco 
importante).  

3 (Importância 
média).  
4 (Muito 

importante).  
5 (Totalmente 

importante)  

Comentário do validador 

Objetivo Proporcionar apoio ao autocuidado do 
hipertenso considerando a estilo e 
condições de vida de modo a fortalecer a 
promoção da saúde e prevenção de 
agravos relacionados a hipertensão. 
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Área ou 
setor 

envolvido 

Área de abrangência da unidade básica de 
saúde 

   “Todos os 
profissionais da 
área da saúde 
devem se envolver 
no autocuidado”; 

 “Em caso da ESF 
será de abrangência 
da USF, porém 
quando se tratar de 
UBS da atenção 
básica, alguns 
usuários veem de 
outros bairros”; 

 “Vê se a 
nomenclatura 
utilizada deve ser 
UBS ou ESF”. 

Equipament
os, 

materiais, 
utensílios e 

matérias 
primas 

 Recursos humanos 

 Materiais educativos para realização 
de atividades coletivas 

 Equipamentos para avaliar níveis 
pressóricos: tensiômetro, 
estetoscópio, álcool e algodão.  

 Procedimentos recomendados para 
medida da pressão arterial de acordo 
com as VI Diretrizes Brasileiras de 
hipertensão 

 Material de expediente 

 Carteira do hipertenso 

   “Necessidade de 
tensiômetros com 
braçadeira 
adequada”;  

 “Cartão do idoso”;  

 “Equipamento de 
som”; 

 “Colchonete”;  

 “Cadeiras”;  

 “Bolas”;  

 “Balança”; 

 “Fita métrica”;  
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 “Realização de 
IMC”;  

 “Poderia detalhar 
melhor os materiais 
educativos e 
material de 
expediente”. 

Padrões de 
Segurança / 
Precauções 

 Realizar os procedimentos e os 
atendimentos de maneira segura 

 Registrar os procedimentos e os 
atendimentos nos prontuários da 
unidade 

   “Enfatizar a 
necessidade do 
registro para o 
acompanhamento”; 

 “O registro do 
paciente é 
extremamente 
importante pois dirá 
toda a sua história 
clínica ao longo do 
tempo, primordial 
para os 
profissionais que o 
acompanham”;  

Descrição 
do 

procediment
o 

Acolhimento do hipertenso pela atenção 
básica 

O usuário deverá ser identificado pela 
unidade básica de saúde (UBS) das 
seguintes formas: quando atendido na UBS 

   “Acrescentaria 
“encaminhamento 
de outros 
profissionais que 
atenderam o 
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por demanda espontânea, busca ativa dos 
agentes de saúde no território, informações 
de outros usuários acerca da condição de 
saúde do usuário com suspeita de 
hipertensão 

hipertenso””;  

 “Deixar claro se é o 
usuário já 
hipertenso ou com 
suspeita de 
hipertensão”;  

 “Organização do 
fluxo interno da 
UBS”;  

 “O acolhimento ao 
usuário é primordial 
no seu primeiro 
contato com a 
equipe de saúde, de 
modo que venha 
obter confiança e 
criar vínculos”. 

O acolhimento deverá ser realizado em 
qualquer âmbito do território: na UBS, no 
domicílio, nas ações coletivas realizadas 
pela UBS seja na unidade seja em espaços 
coletivos. 

   “Difícil devido ao 
quantitativo de 
profissionais”.   

Quando for realizar a verificação da pressão 
arterial do usuário, deverão ser aplicados 
procedimentos recomendados para medida 
da pressão arterial de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de hipertensão que 
orienta cuidados mínimos como: solicitar 
que o usuário descruze os membros 
inferiores no momento da verificação, que o 

   “Capacitar a equipe 
de técnicos”.  
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mesmo descanse um tempo antes de 
verificar a pressão caso tenha feito 
caminhada ou esforço, questionar se o 
usuário fez uso de café, se está com 
vontade de urinar. Pois esses aspectos 
descritos interferem no valor da pressão. 

Para identificar de fato se o usuário é 
hipertenso deverá ser realizado o controle 
pressórico por um período contínuo de uma 
semana para que seja observado se de fato 
de caracteriza como hipertensão ou se os 
dados coletados em determinado momento 
não foi relacionado à condição em que o 
mesmo se encontrava no momento 
(exemplos citados no item acima) ou se o 
tensiômetro estava com alguma 
problémática que interfira na medição da 
pressão arterial. 

   “Incluir medidas 
elevadas de PA de 
forma isolada em 
decorrência de 
fatores 
estressantes”,  

 “Criar um cartão de 
controle”.  

Atividades coletivas a serem realizadas pela 
unidade básica de saúde 

A unidade deverá realizar atividades 
educativas através de grupos de 
hipertensos numa frequência de 01 a 02 
vezes ao mês. 

   “Uma atividade por 
mês”;   

 “O grupo poderá 
ser um espaço 
aberto para a 
comunidade para 
promoção a saúde”;  

 “Realizar a reunião 
de grupo 
trimestralmente, 
assim como a 
renovação de 
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receitas”;   

No dia da realização das atividades do 
grupo deverão participar os profissionais da 
equipe: médico, dentista, enfermeiro, 
técnicos de enfermagem, técnicos de saúde 
bucal e agentes de saúde e caso a unidade 
tenha suporte de assistentes sociais, 
psicólogos e nutricionistas e outros, esses 
deverão também realizar sua contribuição. 

   “Será de acordo 
com a possibilidade 
da equipe e 
quantidade de 
hipertensos da área 
de abrangência”.  

Nesse espaço serão feitas conversas 
coletivas, os usuários que estejam na 
renovação trimestral da receita passam pela 
avaliação médica para que sejam feitas as 
adequações necessárias e as receitas 
médicas que precisam ser renovadas e que 
estão com 01 ou 02 meses de validade, 
serão renovadas sendo transcritas pela 
enfermagem por tratar-se de um programa 
de saúde pública do Ministério da Saúde. 

   “Acredito ser 
importante a 
presença de todos 
da equipe, mas na 
realidade do 
processo de 
trabalho nem todos 
terão condições de 
estar presente, 
tentar fazer uma 
escala dos 
profissionais nos 
dias de reunião”. 

Os agentes de saúde deverão nesse 
momento realizar o cadastramento dos 
hipertensos acompanhado por um 
profissional de saúde da equipe e monitorar 
o aprazamento das renovações de receitas 
e das novas avaliações que serão 
realizadas pelos profissionais da equipe. 
Deverá ser aplicado um formulário no 

   “Realizar 
cadastramento em 
momento 
diferente”;   

 “O cadastramento 
dos usuários 
hipertensos 
geralmente é 
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cadastramento do hipertenso sobre seu 
estilo e condições de vida. 

realizado pelo 
enfermeiro em 
consultas 
individuais. Os 
agentes de saúde 
podem colaborar e 
aprazar”.  

Deverão ser realizadas atividades 
educativas falando sobre hipertensão nas 
salas de espera das unidades quando os 
usuários estiverem aguardando 
atendimento individual no dia a dia, pois a 
hipertensão acomete todas as idades e o 
foco é evitar que as pessoas a desenvolva e 
evitem as suas complicações. Dessa forma 
deverão ser realizados esses momentos 
com usuários de todas as idades, de 
crianças a idosos sendo realizadas as 
devidas adequações de acordo com o ciclo 
de vida envolvido. 

   “É um ótimo espaço 
para realização de 
atividades 
educativas”.  

Atendimentos individuais aos hipertensos 

Os atendimentos individuais envolvem as 
consultas dos profissionais da equipe em 
seus consultórios e as visitas domiciliares 

   

Sendo observado no acolhimento da UBS, 
na consulta odontológica ou durante visita 
domiciliar alguma alteração nos níveis 
pressóricos, será informado ao enfermeiro e 
este que iniciará os procedimentos 

   “Poderia ser outros 
profissionais”.   
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recomendados para medida da pressão 
arterial de acordo com as VI Diretrizes 
Brasileiras de hipertensão por uma semana 
para certificar do quadro do usuário. Nesse 
momento fica agendado um retorno à 
unidade para uma nova avaliação pela 
enfermeira e caso seja no domicílio será 
feita uma nova visita para confirmar a 
manutenção do quadro. 

As consultas médicas individualizadas para 
acompanhamento da hipertensão realizadas 
nos consultórios se destinam ao 
atendimento aos usuários que procuram a 
UBS por demanda espontânea que já 
tenham passado pela avaliação inicial da 
enfermagem e que tenham mantido o 
quadro após a aplicação dos procedimentos 
recomendados para medida da pressão 
arterial de acordo com as VI Diretrizes 
Brasileiras de hipertensão e para os casos 
mais complexos de hipertensão que 
necessitem de um monitoramento mais 
específico.  

   “O ideal seria 
passar primeiro 
pela avaliação da 
enfermagem, mas 
nem sempre isso 
acontece”. 

Sendo identificados e diagnosticados os 
usuários com hipertensão através da 
consulta individualizada pelo médico, estes 
deverão ser direcionados para o 
atendimento coletivo que ocorre nos dias 
dos grupos de hipertensos. 
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Os agentes de saúde deverão realizar 
visitas mensais aos domicílios de sua 
microárea. Durante essas visitas estarão 
realizando a busca ativa de usuários que 
estejam apresentando alterações nos níveis 
pressóricos e realizando orientações sobre 
alimentação e condições de vida saudável. 
Deverão ainda manter a atualização do 
cadastro dos usuários que são portadores 
de hipertensão, em especial para aqueles 
que não utilizam a UBS como equipamento 
de saúde e para aqueles que não podem se 
locomover até a UBS. Deverão aplicar o 
formulário para cadastrar os usuários que 
não podem se locomover até a unidade ou 
que não fazem uso da unidade como 
equipamento de saúde. 

   

 “Aplicação da 
escala de Coelho 
(para identificação 
da 
vulnerabilidade)”;  

 “Os agentes de 
saúde são 
primordiais no 
acompanhamento e 
busca ativa desses 
usuários e em 
especial dos 
acamados e 
domiciliados”.  

Os demais profissionais de saúde 
(médico, dentista, enfermeiro, 
nutricionista, assistente social e 
psicólogo, outros) deverão realizar 
visitas domiciliares aos hipertensos com 
um quantitativo mínimo de 04 visitas 
semanais totalizando um quantitativo 
mínimo de 200 visitas ao ano por equipe 
de saúde de atenção básica. Essa visita 
não deve se restringir aos casos mais 
complexos ou quando forem convocados 
pelos agentes de saúde. Esta visita 
deverá ocorrer para apoiar o usuário na 

   “Inviável devido às 
demais atividades”,   

 “Priorizar situações 
mais complexas e 
usuários 
acamados”,   

 “A equipe da ESF é 
para realizar 
sistematicamente 
visitas aos usuários 
acamados e 
domiciliados 
quanto aos demais 
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sua mudança de estilo de vida e para 
isso o profissional de saúde deve 
acompanhar em loco as condições e o 
estilo de vida do usuário por mais que 
este aparente ser hígido ou com boa 
adesão ao tratamento. Vale destacar 
que esta visita pode ser realizada para 
acompanhar não só a hipertensão, mas 
demais problemáticas de saúde que 
levem a condições crônicas. 

profissionais só na 
atenção básica ou 
profissionais que 
vierem do NASF”; 

 “Utilizar escala de 
Coelho”;  

 “Acho o número de 
visitas elevado, 
deveria fazer uma 
diferenciação do 
numero de visitas 
de acordo com a 
idade e as 
comorbidades 
associadas. Ex 
Idoso hipertenso e 
diabético ___ 4 
visitas”.  
 

Ações 
corretivas 

Será realizado um trabalho articulado entre 
os vários profissionais dos serviços para 
garantir o acesso e qualidade do 
atendimento ao usuário. 

       O grupo de hipertensos poderá ser não 
apenas de hipertenso, mas associado a 
outras doenças que levem a condições 
crônicas e que possam ser trabalhadas 
articuladas com a hipertensão como a 

   “Fortalecimento do 
NASF”;  

 “Acredito que o 
tema hipertensão 
possa ser discutida 
em outros grupos, 
quer seja de 
fumantes, idosos, 
adolescentes,  e 
vários outros que a 
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diabetes.  

        As visitas domiciliares deverão 
acontecer não apenas pelos médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. Os demais 
profissionais da unidade deverão aderir a 
esta prática por tratar-se do instrumento 
para que seja conhecido a realidade do 
usuário, suas condições e estilo de vida. 

        A busca pela comunicação entre os 
serviços e o usuário considerando as 

condições e o estilo de vida. 

UBS possa criar”. 
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APÊNDICE I 

PROTOCOLO VALIDADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Procedimento técnico 

Título: AUTOCUIDADO APOIADO AOS HIPERTENSOS Revisão: 00 

Responsável: Equipes da atenção básica 
 

1 – Objetivo 

          Proporcionar apoio ao autocuidado do hipertenso considerando  

 o estilo e condições de vida, de modo a fortalecer a promoção da saúde e 

prevenção de agravos relacionados à hipertensão. 

2 - Área ou setor envolvido 

           Área de abrangência da unidade básica de saúde 

3 - Equipamentos, materiais, utensílios e matérias-primas 

 Recursos humanos 

 Materiais educativos para realização de atividades coletivas 

 Equipamentos para avaliar níveis pressóricos: tensiômetro, 
estetoscópio, álcool e algodão  

 Procedimentos recomendados para medida da pressão arterial de 
acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de hipertensão 

 Material de expediente 

 Carteira do hipertenso 

4 - Padrões de Segurança / Precauções 

 Realizar os procedimentos e os atendimentos de maneira segura 

 Registrar os procedimentos e os atendimentos nos prontuários da 
unidade 

5 - Descrição do procedimento 

      5.1– Acolhimento do hipertenso pela atenção básica 

5. O usuário deverá ser identificado pela unidade básica de saúde 
(UBS) das seguintes formas: quando atendido na UBS por demanda 
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espontânea, busca ativa dos agentes de saúde no território, 
informações de outros usuários acerca da condição de saúde do 
usuário com suspeita de hipertensão. 

6. O acolhimento deverá ser realizado em qualquer âmbito do território: 
na UBS, no domicílio, nas ações coletivas realizadas pela UBS seja 
na unidade, seja em espaços coletivos. 

7. Quando for realizar a verificação da pressão arterial do usuário, 
deverão ser aplicados procedimentos recomendados para medida da 
pressão arterial de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de 
hipertensão, que orientam cuidados mínimos como: solicitar que o 
usuário descruze os membros inferiores no momento da verificação, 
que o mesmo descanse um tempo antes de verificar a pressão caso 
tenha feito caminhada ou esforço, questionar se o usuário fez uso de 
café, se está com vontade de urinar. Pois esses aspectos descritos 
interferem no valor da pressão. 

8. Para identificar de fato se o usuário é hipertenso, deverá ser 
realizado o controle pressórico por um período contínuo de uma 
semana, para que seja observado se de fato se caracteriza como 
hipertensão ou se os dados coletados em determinado momento não 
foram relacionados à condição em que o mesmo se encontrava no 
momento (exemplos citados no item acima), ou se o tensiômetro 
estava com algum problema que interferisse na medição da pressão 
arterial. 

5.2 – Atividades coletivas a serem realizadas pela unidade básica de 

saúde 

1. A unidade deverá realizar atividades educativas através de grupos de 
hipertensos numa frequência de uma a duas vezes ao mês. 

2. No horário destinado à realização das atividades do grupo, deverão 
participar os profissionais da equipe aprazados para o dia: médico, 
dentista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde 
bucal e agentes de saúde. As unidades que tiverem suporte de 
profissionais como assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, e 
outros, deverão planejar também a participação destes junto às 
atividades coletivas. 

3. Nesse espaço serão feitas conversas coletivas, os usuários que 
estejam na renovação trimestral da receita passam pela avaliação 
médica para que sejam feitas as adequações necessárias e as 
receitas médicas que precisarem ser renovadas e que estão com 1 
ou 2 meses de validade serão renovadas, sendo transcritas pela 
enfermagem por tratar-se de um programa de saúde pública do 
Ministério da Saúde. 

4. Os agentes de saúde deverão nesse momento realizar o 
cadastramento dos hipertensos que ainda não foram cadastrados 
nas visitas ao domicílio, e deverão estar acompanhados por um 
profissional de saúde da equipe para juntos realizarem o 
monitoramento e aprazamento das renovações de receitas e das 
novas avaliações coletivas e individuais que serão realizadas pelos 
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profissionais da equipe. Deverá ser aplicado um formulário no 
cadastramento do hipertenso sobre seu estilo e condições de vida. 

5. Deverão ser realizadas atividades educativas falando sobre 
hipertensão nas salas de espera das unidades quando os usuários 
estiverem aguardando atendimento individual no dia a dia, pois a 
hipertensão acomete todas as idades e o foco é evitar que as 
pessoas a desenvolvam e evitem as suas complicações. Dessa 
forma, deverão ser realizados esses momentos com usuários de 
todas as idades, de crianças a idosos, sendo realizadas as devidas 
adequações de acordo com o ciclo de vida envolvido. 
 

5.4 – Atendimentos individuais aos hipertensos 
 

1. Os atendimentos individuais envolvem as consultas dos profissionais 
da equipe em seus consultórios e as visitas domiciliares. 

2. Sendo observada no acolhimento da UBS, na consulta odontológica 
ou durante visita domiciliar alguma alteração nos níveis pressóricos, 
será informado ao enfermeiro e este iniciará os procedimentos 
recomendados para medida da pressão arterial de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de hipertensão por uma semana, para certificar-
se do quadro do usuário. Nesse momento fica agendado um retorno 
à unidade para uma nova avaliação pelo enfermeiro e, caso seja no 
domicílio, será feita uma nova visita para confirmar a manutenção do 
quadro.  

3. As consultas médicas individualizadas para acompanhamento da 
hipertensão realizadas nos consultórios se destinam ao atendimento 
aos usuários que procuram a UBS por demanda espontânea que já 
tenham passado pela avaliação inicial da enfermagem e que tenham 
mantido o quadro após a aplicação dos procedimentos 
recomendados para medida da pressão arterial de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de hipertensão, e para os casos mais 
complexos de hipertensão que necessitem de um monitoramento 
mais específico.  

4. Sendo identificados e diagnosticados os usuários com hipertensão 
através da consulta individualizada pelo médico, estes deverão ser 
direcionados para o atendimento coletivo que ocorre nos dias dos 
grupos de hipertensos. 

5. Os agentes de saúde deverão realizar visitas mensais aos domicílios 
de sua microárea. Durante essas visitas estarão realizando a busca 
ativa de usuários que estejam apresentando alterações nos níveis 
pressóricos e realizando orientações sobre alimentação e condições 
de vida saudável. Deverão ainda manter a atualização do cadastro 
dos usuários que são portadores de hipertensão, em especial para 
aqueles que não utilizam a UBS como equipamento de saúde e para 
aqueles que não podem se locomover até a UBS. Deverão aplicar o 
formulário para cadastrar os usuários que não podem se locomover 
até a unidade ou que não fazem uso da unidade como equipamento 
de saúde. 

6. Os demais profissionais de saúde (médico, dentista, enfermeiro, 
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nutricionista, assistente social e psicólogo, outros) deverão realizar 
visitas domiciliares aos hipertensos com um quantitativo mínimo de 
quatro visitas semanais, totalizando um quantitativo mínimo de 200 
visitas ao ano por equipe de saúde de atenção básica. Essa visita 
não deve se restringir aos casos mais complexos ou quando forem 
convocados pelos agentes de saúde. Esta visita deverá ocorrer para 
apoiar o usuário na sua mudança de estilo de vida e para isso o 
profissional de saúde deve acompanhar in loco as condições e o 
estilo de vida do usuário, por mais que este aparente ser hígido ou 
com boa adesão ao tratamento. Vale destacar que esta visita pode 
ser realizada para acompanhar não só a hipertensão, mas as demais 
problemáticas de saúde que levem a condições crônicas. 
Consequentemente, a visita não é ao hipertenso, mas ao usuário da 
atenção primária à saúde que possua vulnerabilidade e possibilidade 
de desenvolver uma condição crônica. 
 

6 – Fluxograma 
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confirmar hipertensão  

Orientações para 

manutenção de 

estilo de vida 

saudável 

Não 

Hipertenso? 

Sim 

Encaminhado ao grupo de 

hipertensos para participar das 

atividades coletivas 

Visitas 

domiciliares  
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7 – Ações corretivas 

        Será realizado um trabalho articulado entre os vários profissionais dos 

serviços para garantir o acesso e qualidade do atendimento ao usuário. 

       O grupo de hipertensos poderá ser não apenas de hipertensos, mas 

associado a outras doenças que levem a condições crônicas e que possam 

ser trabalhadas articuladas com a hipertensão, como a diabetes.  

        As visitas domiciliares deverão acontecer não apenas pelos médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Os 

demais profissionais da unidade deverão aderir a esta prática por tratar-se 

do instrumento para que seja conhecida a realidade do usuário, suas 

condições e estilo de vida. 

        A busca pela comunicação entre os serviços e o usuário considerando 

as condições e o estilo de vida. 

Documentos em anexo: Diretrizes Brasileiras de hipertensão, formulário a 

ser aplicado no ato do cadastramento do hipertenso pela UBS, carteira do 

hipertenso. 

Elaborado por : Enfa. Renata Data :  

Revisado por :  Data :  

Aprovado  por : Data : 
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ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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