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RESUMO

As campanhas temáticas desenvolvidas por sociedades de especialidades têm como um de seus objetivos a divulgação da existência de fatores de 
risco cardiovasculares (FR) e proporcionar algum tipo de informação adicional à população. Estudos têm sugerido efeito benéfico deste trabalho 
educacional na prevenção da hipertensão arterial (HA). A partir de dados coletados e apresentados anteriormente em congresso nacional, acerca 
do conhecimento dos FR de uma população atendida durante a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à HA nos arredores de uma unidade 
terciária de atendimento hospitalar, foi elaborada uma palestra educativa com a finalidade de avaliar o grau de conhecimento acerca desses FR e 
o impacto da palestra sobre o aprendizado de seu conteúdo na população atendida durante a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à HA 
2016. Para avaliação do nível de conhecimento prévio e o impacto sobre o aprendizado, utilizou-se um questionário estruturado com seis 
perguntas (P) relativas ao conteúdo, aplicado pré e pós cada evento após assinatura de TCLE (P1 – A pressão alta pode ser controlada apenas com 
uma alimentação balanceada e exercício físico?; P2 – O tratamento da pressão alta é apara a vida toda?; P3 – Histórico familiar de pressão alta 
indica que, obrigatoriamente, a pessoa será hipertensa?; P4 – Apenas a musculação como atividade física controla a pressão alta?; P5 – Cortando 
o sal do cozimento dos alimentos está protegido contra a pressão elevada?; e, P6 – A pressão arterial pode se elevar na presença do médico, 
quando ele mede a pressão?). Projeto aprovado pelo CEP da instituição de atendimento cardiológico terciário e pelo programa de Iniciação 
Científica (PIBIC) de uma Universidade privada do Rio de Janeiro. Foram avaliados 80 indivíduos adultos, gênero fem 57%, idade 18-90anos. As 
palestras foram ministradas com apresentação de cartazes, em pequenos grupos de até 10 voluntários, em sala de espera ambulatorial 
apropriada, com duração máxima de 45 minutos. Foram realizadas um total de 10 palestras. Houve aquisição de novos conhecimentos em todas 
as perguntas (P) do primeiro para o segundo questionário (acertos - P1: 51x61; P2: 71x76; P3: 49x67; P4: 68x73; P5: 36x40 e P6: 74x77). Ao 
analisarmos as perguntas individualmente, observamos que das 480 coletadas, houve modificação na reposta em 61, sendo a modificação para 
alternativa desfavorável em 16 e favorável em 45. Portanto, o treinamento educacional da população assistida, apresentou resultado satisfatório 
quanto a aquisição de novos conhecimentos. Estratégias de intervenção educacional continuada em pequenos grupos de voluntários devem ser 
estimuladas em diferentes níveis hierárquicos de atendimento. As campanhas representam um artifício de educação em saúde que facilita a 
capacitação da comunidade, contribuindo para a promoção de saúde e, a educação continuada por ser um método eficaz de baixo custo-
benefício, pode contribuir na redução da morbimortalidade associada à hipertensão arterial.
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