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A Hipertensão Arterial é uma doença crônica e de curso silencioso caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de Pressão Arterial. O diagnóstico precoce da Hipertensão Arterial, 

assim como, a identificação dos fatores envolvidos, é imprescindível para garantir maior 

controle e um tratamento adequado e redução de hospitalizações e complicações em 

consequência da doença, sendo um desafio para os profissionais de saúde. Dessa forma, a 

Atenção Primária exerce um papel fundamental no acompanhamento ao hipertenso. Assim, 

faz-se necessário o engajamento da equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde para 

implementação de estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da 

hipertensão arterial. O presente estudo teve como objetivo geral: conhecer a atuação das 

Equipes multiprofissionais da Estratégia Saúde da Família no cuidado aos portadores de 

Hipertensão Arterial em um município do Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos: 

traçar o perfil profissional das equipes multiprofissionais; identificar as estratégias utilizadas 

pelos membros das equipes no cuidado aos portadores; verificar a assistência prestada pelas 

equipes multiprofissionais a esses e averiguar as dificuldades no tratamento ofertado na USF. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva, que foi realizada em 

Unidades Básica de Saúde localizadas em um município do Recôncavo da Bahia, tendo como 

participantes membros da equipe multiprofissional (enfermeiro, médico, dentista, técnicos de 

enfermagem). Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário com oito 

perguntas. Como o trabalho ainda encontra-se na fase de análise dos dados através da análise 

de conteúdo segundo Minayo, não se tem ainda resultados. Espera-se contribuir para melhoria 

da assistência prestada aos portadores de Hipertensão arterial atendidos nas Unidades de 

Saúde da Família e conhecer o trabalho realizado pela equipe multiprofissional no 

atendimento ao hipertenso e ações educativas desenvolvidas pela equipe para promoção da 

saúde dos hipertensos. 
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