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RESUMO 

 
A intenção deste trabalho foi realizar um estudo sobre profissionais que 

poderiam atuar nas diferentes formas de tratamento sobre a hipertensão 

arterial e suas causas, mesmo já conhecendo uma das formas de tratamento 

que é a prática regular de exercícios físicos acompanhado por um profissional 

de Educação Física. Surgiu o interesse de investigar a abordagem 

multiprofissional no tratamento da hipertensão: a realidade dos PSF's de Jataí -

GO, os quais aderiram como forma de tratamento desta patologia o apoio da 

equipe multiprofissional. Para iniciarmos nossa pesquisa, tivemos que 

conhecer as causas da doença, pois se sabe que são diversos fatores que 

causam a hipertensão arterial, tais como: álcool, fumo, sedentarismo, 

sobrepeso, stress, colesterol, entre outros. As ações conjuntas destes fatores 

podem desencadear o agravamento da patologia em questão. A literatura 

salienta que, quando esta for tratada a tempo e com o apoio de uma equipe, 

fica muito mais fácil de ser controlada e em muitos casos o uso de 

medicamentos pode ser dispensado pelo médico responsável. Realizamos uma 

pesquisa do tipo qualitativa-descritiva, na qual durante todo o período de 

construção foi feita a pesquisa bibliográfica a fim de termos um embasamento 

teórico necessário para a construção do nosso trabalho monográfico. 

Desenvolvemos a pesquisa exploratória no início deste com intuito de 

investigar se teríamos sujeito e se seria relevante o estudo. Fizemos a coleta 

de dados, sendo que nosso instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário 

com a coordenadora geral dos PSF's, observação dos PSF´s e análise 

documental da Portaria n° 648, de 28 de março de 2006, a qual relata normas 

para a organização do Programa Saúde da Família - PSF e o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde - PACS, a fim de recolhermos dados 

necessários para respondermos o tema em questão. Através desta pesquisa 

observamos que os PSF's do município possuem uma forma de tratamento 

relevante que é através desta equipe multiprofissional, mas, porém a mesma 

funciona com o mínimo necessário para o atendimento. 


