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Introdução: No século XX, a formação em fisioterapia seguia os modelos das práticas 

médicas, com destaques voltados para a racionalidade científica, atenção médica individual 

com foco na doença e pouca ênfase para prevenção e promoção da saúde [1]. No entanto, na 

década de 1980 o Serviço Único de Saúde (SUS) propõe um conceito mais ampliado de saúde 

que passa a abranger não só o tratamento, mas o bem estar físico, social e mental do 

indivíduo, e com isso o foco de formação dos profissionais passa a se direcionar a saberes das 

ciências sociais e da saúde coletiva, deixando de ser centrado apenas no atendimento curativo 

[2]. Essas mudanças na organização social, no perfil epidemiológico e na organização dos 

sistemas de saúde geraram a necessidade de redimensionamento do objeto de trabalho da 

fisioterapia, aproximando-o da promoção da saúde [3]. Com isso emerge a fisioterapia na 

prevenção de algumas morbidades, como a hipertensão arterial, que é hoje considerada um 

dos maiores problemas da saúde pública brasileira, presente entre 20 a 45% da população 

adulta. Portanto, a abordagem fisioterapêutica se apresenta como uma grande alternativa para 

manter ou melhorar o condicionamento físico e reduzir o risco de doenças coronarianas [4]. 

Objetivos: Registrar a atuação dos acadêmicos por meio da Promoção à Saúde de servidores 

públicos em tratamento para hipertensão arterial. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

relato de experiência vivenciado por acadêmicos do sexto período de fisioterapia da 

ESAMAZ que atendiam um grupo de servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), localizado em Belém/PA, sob a supervisão das professoras da disciplina de 

Prática Supervisionada II. Foi proporcionado aos participantes do referido projeto, cinco 

encontros semanais tendo início em 13 de Agosto e término em 10 de Setembro de 2019. As 

ações eram realizadas 1 (uma) vez por semana, nas terças feira, no turno da manhã, com 

duração de 2 horas, sendo divididas em 04 (quatro) atendimentos, começando às 08:00h e 

terminando às 10:00h, com sessão de 30 minutos. Um total de cinco servidores fizeram parte 

do projeto, com a faixa etária entre 40 e 65 anos, sendo 3 participantes do gênero feminino. O 

projeto foi dividido em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma avaliação individual 

para coletar informações relacionadas à queixa principal, dados pessoais e o histórico de 

algum evento cirúrgico ocorrido há pelo menos 2 anos. Essa anamnese incluía ainda o relato 

sobre a expectativa de cada servidor sobre a melhora de seu condicionamento físico e 

qualidade de vida, que nortearam o atendimento individualizado proporcionado a cada um 

deles. Antes de iniciar as atividades foram aferidos os sinais vitais (frequência cardíaca, 

pressão arterial e frequência respiratória), que também se repetiu ao final da sessão do dia. 

Quando constatava-se a hipertensão, as atividades não ocorriam, seguindo então o protocolo 

Sociedade Brasileira de Hipertensão que contra indica a realização de exercícios físicos caso 

os valores das pressões máxima e mínima fossem iguais ou que ultrapassem os 140/90 mmHg 

[5]. Diante disso, os acadêmicos realizavam exercícios respiratórios que ajudassem a 

normalizá-la por meio da inspiração com máxima sustentada ou inspiração fracionada. Após 

os exercícios, caso não houvesse a redução da pressão arterial, o paciente era dispensado das 

atividades. Na segunda etapa foram realizado os atendimentos que eram divididos em: 
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técnicas de aquecimento prévio na bicicleta ou na esteira por 5 minutos, e exercícios de 

fortalecimento com uso de alguns equipamentos como a bola suíça, faixa elástica e caneleiras. 

Os exercícios tinham como objetivo a melhora do condicionamento físico, além de prevenir 

possíveis agravos relacionados a hipertensão. A cinesioterapia ativa com auxílio do bastão 

também foi bastante utilizada devido à grande falta de amplitude de movimento (ADM) dos 

participantes nos membros superiores. Além disso, a eletroterapia foi um importante recurso e 

dentre eles está o TENS em sua modalidade acupuntura e o Ultrassom nas modalidades 

contínua e pulsátil, foram utilizadas com o objetivo de melhorar os sintomas relacionados ao 

quadro álgico e relaxamento. No decorrer dos encontros algumas orientações posturais e 

exercícios que os servidores poderiam está realizando fora dos horários de atendimento foram 

passadas pelos acadêmicos com o objetivo de um tratamento contínuo, contribuindo assim 

para a melhora da qualidade de vida dos servidores. A terceira etapa consistiu em os 

acadêmicos analisarem o desempenho junto a ação, comparando a realização das atividades e 

revendo se os objetivos foram alcançados, verificando a consolidação do trabalho em equipe, 

para com isso, quantificar os resultados obtidos, analisando a necessidade de mudanças, e 

assim, tornar a assistência de cuidado ao servidor mais íntegra. Resultados: Foram 

construídas duas categorias, as quais ajudam a compreender o modo como os atendimentos 

promoveram melhora na qualidade de vida dos servidores, as duas etapas compuseram parte 

dos resultados das atividades e auxiliaram no objetivo proposto. A primeira categoria está 

relacionada à promoção da saúde física através das sessões realizadas, visto que, ao longo do 

projeto, percebeu-se uma significativa evolução e desenvolvimento na coordenação, 

condicionamento físico e respiratório dos pacientes, além disso, foi considerável o ganho de 

amplitude de movimento após os exercícios. Um dos resultados obtidos está relacionado ao 

adiamento de uma cirurgia de troca de válvulas em um dos servidores, devido ao aumento da 

condição física e na melhora da alteração da pressão arterial obtido durante as atividades 

fisioterapêuticas. A segunda categoria demonstra como as orientações de atividades que os 

participantes poderiam fazer fora dos horários de atendimentos contribuíram para a realização 

de tarefas do cotidiano. Portanto, por meio dos relatos dos servidores sobre a importância da 

fisioterapia no decorrer das intervenções, alguns descreveram que houve melhorias em 

relação a algumas práticas que não conseguiam realizar em casa, ou se queixavam de 

dores nos membros e que melhoraram após as condutas fisioterapêuticas. No decorrer das 

semanas, verificou-se uma grande variedade de personalidades e vivências, proporcionando 

uma relação profissional-paciente diferente para cada paciente, no entanto o vínculo ocorreu 

da melhor forma tanto para os acadêmicos e professores, quanto para os próprios servidores. 
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