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Introdução 

O Programa Saúde da Família (PSF) é constituído por
equipes multidisciplinares que priorizam ações
coletivas (FONTANIVE, 2009). Nesta perspectiva, são
bastante valorizadas atividades de promoção à saúde
e, entre estas ações, destaca-se os grupos operativos
destinados aos portadores de Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS). A HAS se caracteriza pela elevação
crônica da pressão arterial e atualmente é um grave
problema de saúde pública e atinge a população em
âmbito universal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006;
COSTA, 2007).

 Discutir a contribuição das ações de promoção de
saúde para a qualidade de vida do portador da HAS.
 Identificar as ações educativas voltadas para os

pacientes de HAS, contextualizando a importância
destas ações.
 Propor estratégias de discussão sobre as

alternativas que possam ser incorporadas na
programação das equipes para o controle da
patologia.

Objetivo(s)

As principais estratégias utilizadas na atuação das
equipes do PSF para controle da hipertensão arterial
são as consultas médicas e de enfermagem, as visitas
domiciliares e os grupos operativos.
Entre as atividades realizadas pelas equipes, observa-
se que as ações coletivas (grupos operativos), vêm
apresentando uma redução em sua prática. Essa
redução possivelmente se deve à inadequação de
abordagem na realização dos mesmos, onde
predomina o saber técnico-científico do profissional,
impedindo, muitas vezes, a participação popular, com
seus saberes e práticas.

Resultados
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Desenvolvimento

Considerações finais
Torna-se relevante repensar a forma de atuação da
equipe multiprofissional em relação aos pacientes
portadores de HAS, de modo a buscar novas técnicas,
principalmente em relação aos grupos operativos.
Estudos comprovam a eficácia desta ação, podendo
transformar hábitos, estilos de vida, trazendo vários
benefícios à saúde do paciente e, conseqüentemente,
aos agravos relacionados à não adesão do tratamento
da HAS.

Metodologia
Trata-se de uma revisão literária integrativa de artigos
científicos. A seleção dos artigos foi realizada através da
base de dados da Literatura Latino Americana e do
Caribe em Ciência e Saúde (LILACS), obedecendo
critérios de inclusão e exclusão previamente
estabelecidos.

Foram encontrados 36 artigos que apresentavam
pelo menos dois dos descritores selecionados para
a pesquisa bibliográfica e, após a leitura dos
mesmos, foram utilizados 10 artigos para a
realização da revisão bibliográfica.
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