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Introdução: Uma das conquistas do século XX foi a ampliação do tempo de vida, ocorrendo 

inicialmente em países desenvolvidos e, décadas depois, em países em desenvolvimento. 

Diante desse avanço de longevidade, a realidade epidemiológica e demográfica do Brasil vem 

apresentando novos aspectos ao decorrer dos anos; dois desses aspectos são: a hipertensão e o 

envelhecimento populacional. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística); em 2060 o número de pessoas maiores de 65 anos chegará a um quarto da 

população (25,5%); e o número de hipertensos no censo de 2010, já registrou 31,3 milhões de 

indivíduos1. Esses dois fatores associados, gera um quadro preocupante na realidade 

brasileira, que devia estar envelhecendo com saúde, mas envelhece com quadros 

fisiopatológicos associados. Diante disso, é importante focar na promoção e prevenção da 

saúde. Nesse sentido, manifesta-se a realidade local da população adscrita à Estratégia Saúde 

da Família (ESF) no bairro Cidade Nova VIII, em Ananindeua; que é uma clara repercussão 

local do que se manifesta a nível nacional; ou seja, uma população predominantemente idosa, 

com muitos casos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), segundo os dados coletados há 

registro de 443 idosos e de 259 hipertensos. A Hipertensão Arterial (HAS) está dentro do 

grupo das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e, de acordo com a Sétima Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial (DBH), é uma condição clínica multifatorial complexa 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, envolvendo o tratamento 

medicamentosos e não medicamentoso, com uso continuo de remédios e mudança no estilo de 

vida2. A HAS está diretamente relacionada com a idade, a incidência na faixa etária acima de 

65 anos é superior a 60%. No Brasil, a HAS afeta mais de 30 milhões de pessoas. Este grande 

número de pessoas atingidas pela HAS está associado aos vários fatores de risco que 

contribuem para o aparecimento dessa DCNT, entre eles, a obesidade, a ingestão de bebidas 

alcoólicas e o sedentarismo. Desse modo, o tratamento para essa doença deve abranger duas 

vertentes: a adoção de um estilo de vida saudável e o uso correto da medicação. Outrossim, é 

válido ressaltar que o Agente Comunitário de Saúde (ACS), tem profunda importância na 

efetiva ação da atenção primária; sendo peça fundamental para as visitas familiares das 

diversas equipes atuantes3, a partir da portaria que institui a Política Nacional Atenção Básica 

(PNAB-portaria 2436/17); logo, o ACS é a forma pela qual o programa Hiperdia do 

Ministério da Saúde consegue aconselhar hipertensos e diabéticos por meio do 

acompanhamento rotineiro e confiável ao indivíduo adscrito ao território da UBS, visando o 

uso correto de medicações e prevenção, portanto sua ampla capacitação permite a elaboração 

e implementação de estratégias de intervenção, sendo, por esta razão, o alvo deste trabalho. 

Objetivos: Relatar a experiência de uma capacitação feita por estudantes de medicina para os 

Agentes comunitários acerca de hipertensão arterial. Descrição da Experiência: 

Primeiramente os integrantes deste trabalho realizaram pesquisas para ter conhecimento base 

acerca do tema “A importância do conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde para 

prevenção de acidentes domésticos e hipertensão nos idosos em uma Unidade Básica de 
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Saúde” e as temáticas transversais relacionadas: Transição demográfica no Brasil; 

Competência dos ACS segundo a PNAB 2017; Diversas referências qualitativas e 

quantitativas sobre HAS; Ação dos ACS na prevenção e controle de HAS; Orientações sobre 

acidentes domésticos. No primeiro momento da atividade foi avaliado o conhecimento prévio 

dos participantes através da aplicação de um questionário, em um segundo momento foi 

realizada uma roda de conversa, na qual os integrantes juntamente com todos presentes 

fizeram uma troca de experiências, para melhor acompanhamento se disponibilizou um 

pequeno cronograma com as temáticas abordadas. A equipe levou informações atualizadas 

baseadas nas pesquisas realizadas e os ACS puderam contribuir relatando suas experiências 

vividas em campo, assim possibilitando a correção de possíveis erros comuns e realização de 

questionamentos. Em um terceiro momento, o mesmo questionário foi entregue para que 

fosse avaliado o conhecimento após a atividade, e assim mensurar o grau de compreensão dos 

ACS participantes. Resultados: No dia em que foi realizada a atividade, houve uma grande 

troca de experiências que a tornou de suma importância para ambas as partes envolvidas. Para 

a equipe deste trabalho, houve a exposição dos Agentes Comunitários de Saúde sobre as 

realidade vividas diante da comunidade, no qual foram constatadas as temáticas abordadas, 

como: o envelhecimento da pirâmide etária, as dificuldades de adesão à nutrição e às 

atividades físicas para a melhora da qualidade de vida tanto de idosos quanto de hipertensos, o 

grande papel do ACS como fonte de informação preventiva primordial para a população de 

determinado território, visto que sua relação com a população adscrita é de notória 

significância. Já para os ACSs, a relevância da roda de conversa se deu no campo da 

atualização de informações importantes, tais como algumas variáveis para o padrão de HAS, 

como também instruções a respeito da prevalência de quedas, exemplificando os fatores que 

podem contribuir para o aumento do número desses eventos e as orientações que devem ser 

dadas aos idosos após o acidente doméstico, além de instruções e maneiras de como portar-se 

diante de um paciente da atenção básica que, por exemplo, tenha resistência em seguir dietas 

adequadas para a hipertensão ou até mesmo de como sugerir aos idosos formas de adaptar a 

própria residência em prol da prevenção de quedas; além do mais, tal atividade contribuiu 

para que a própria equipe de ACS vislumbrasse a dantesca importância que tem diante da 

equipe de atenção básica. Outrossim, os questionários avaliativos evidenciaram que todos os 

ACS que conseguiram respondê-las no início e no final (4) já possuíam um conhecimento 

básico sobre os temas, porém foi notado a necessidade de mais atividades como essas e até 

mesmo de cursos técnicos para situações especiais e atualizações. Além disso, ficou claro a 

carência dos Agentes Comunitários de Saúde da Equipe de Saúde em ter oportunidades de 

serem ouvidos, pois eles estão trabalhando com a verdadeira realidade da Atenção Básica do 

SUS, portanto, acabam enfrentando muitos casos que seriam acima da sua competência. 

Infelizmente, sabe-se a situação precária que se encontra a saúde pública em todo o Brasil, por 

isso, atividades como a realizada ajudam a valorizar o trabalho desses servidores públicos que 

tão pouco são notados. Conclusão: Dessa maneira, a participação de ACS de duas equipes de 

saúde da família do Estado do Pará demostrou o interesse deles com a comunidade e a 

integração com os acadêmicos de medicina do CESUPA, sendo de extrema importância tanto 

para a formação médica dos estudantes quanto para o trabalho diário dos ACS com a 

população. 
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