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INTRODUÇÃO  
A pressão arterial elevada é um importante fator de risco para 
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, e o 
tratamento medicamentoso da hipertensão arterial pode reduzir 
substancialmente o risco. A não adesão à terapêutica parece 
relacionar-se a muitos fatores, incluindo o elevado número de 
comprimidos a serem ingeridos diariamente, custo excessivo dos 
medicamentos disponíveis, falta de motivação e falta de 
envolvimento do paciente no manejo dessa condição clínica, 
longa espera no consultório médico, ausência de sintomas, 
incapacidade do paciente para compreender as consequências 
reais a longo prazo da pressão arterial elevada, e, finalmente, 
traços psicológicos e de personalidade dos pacientes. Dessa 
forma, propôs-se neste trabalho a elaboração de um 
planejamento de ação para aumentar a adesão ao tratamento dos 
pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica atendidos 
no ESF Vila dos Montes no município de Governador Valadares. 

Elaborar um projeto de intervenção para aumentar a adesão 

ao tratamento dos pacientes, portadores de Hipertensão 

Arterial Sistêmica, atendidos pela Equipe de Saúde da 

Família Vila dos Montes no município de Governador 

Valadares.  

OBJETIVO 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, de caráter 
descritivo e a elaboração do planejamento de ação foi respaldado 
em parte no Planejamento Estratégico Situacional. Visou 
investigar, coletar e analisar criticamente os estudos já existentes 
na literatura quanto à adesão ao tratamento dos pacientes 
portadores de hipertensão arterial sistêmica, para se obter uma 
boa interpretação, benefícios e novos questionamentos.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da baixa adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) na ESF Vilas dos Montes de Governador Valadares, 
verificou-se que os fatores que influenciam negativamente a 
adesão ao tratamento medicamentoso da HAS são: necessidade de 
mudança de estilo de vida, ausência de sintomas, medicamento 
com muitos efeitos colaterais, complexidade do regime terapêutico, 
falta de controle comunitário da HAS, relação do paciente com os 
profissionais de saúde, dificuldade de acesso a medicamentos na 
rede pública e altos custos na rede privada, sobrecarga de trabalho 
dos profissionais de saúde, falta de conhecimento e de treinamento 
de funcionários administrativos e de saúde, variáveis 
sociodemográficas, apoio familiar, crenças de saúde, hábitos de 
vida e aspectos culturais, e idade do paciente. 

De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras Hipertensão (2010), a 
hipertensão arterial sistêmica caracteriza-se como uma condição 
clínica multifatorial com níveis elevados e sustentados de Pressão 
Arterial (PA),  frequentemente associada a alterações funcionais 
e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 
sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento 
do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. 

Nó Crítico Operação/ Projeto Resultados Esperados 

Falta de um grupo de saúde 

para atendimento de 

adultos e idosos. 

“Prevenir é o melhor remédio” 

criar grupo de saúde do adulto e 

do idoso. 

Implementação de grupo de 
saúde do adulto e idoso. 
Oportunizar ao paciente 
acesso ao atendimento 

básico e incentivo a adesão 
ao tratamento 

medicamentoso. 

Falha nas ações de 

controle, prevenção e 

tratamento da 

hipertensão. 

“Saúde para todos”. Garantir aos 
usuários a prevenção, controle e 

tratamento da hipertensão. 

Melhorar a distribuição 

gratuita de 

medicamentos anti-

hipertensivos, realização 

de exames e 

disponibilidade de 

aferição de pressão. 

Falha na capacitação dos 

profissionais da ESF para 

fornecer atendimento 

eficaz e humanizado.  

“Mais cuidado”. Capacitar os 

profissionais da ESF para 

atendimento aos idosos 

hipertensos. 

Melhoria do nível de 

conhecimento de toda a 

equipe da ESF para o 

atendimento eficaz e 

humanizado aos 

pacientes hipertensos. 
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