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INTRODUÇÃO  
O Programa de Saúde da Família (PSF) Pontello I 

pertence a cidade de Pitangui que possui uma  

população de aproximadamente 25.339 habitantes, de 

acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2010). Ao realizar 

diagnóstico situacional da área de abrangência do 

PSF Pontello I, foram identificados problemas como o 

aumento da violência e o pouco acesso da população 

a atividades de lazer. Entretanto, o problema de maior 

relevância está relacionado com a alta incidência de 

portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

Assim, foi elaborada uma proposta de intervenção 

com o objetivo de implantar um programa de ações 

que favoreçam a adesão ao tratamento e controle da 
HAS 

Implantar um programa de ações para adesão, 

tratamento e controle da Hipertensão Arterial 

Sistêmica em usuários do  Programa de Saúde da 
Família de Pontello I no município de Pitangui/MG 

OBJETIVO 
Com o intuito de melhorar a adesão do portador de 

HAS ao tratamento e reforçar importância desta em 

todas as suas dimensões não só o medicamentoso, 

mas estilo de vida, hábitos saudáveis foram 

estabelecidas metas e ações a serem desenvolvidas 
pela equipe multidisciplinar envolvidas nesta atividade 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Para definir a proposta de intervenção foi realizado um 

diagnóstico situacional da área de abrangência do 

PSF que indicou a alta incidência de pacientes 

hipertensos. Foi realizado levantamento dos casos de 

Hipertensão Arterial Sistêmica no PSF e o 

levantamento dos fatores que dificultam a adesão ao 
tratamento e controle da HAS 

METODOLOGIA  
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REVISÃO DA LITERATURA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste trabalho, esperam-se 

melhorias na qualidade da      assistência ao portador 

de HAS atendido pela equipe do PSF Pontello I o que 

acarretará em melhora na qualidade de vida dos 
pacientes. 

A HAS é considerada uma “doença silenciosa”, pois na 

maioria dos casos o paciente não apresenta sintomas. 

Essa patologia é diagnosticada em exames clínicos de 

rotina ou, a partir de complicações nos rins, coração, 

cérebro e olhos. A HAS é considerada um dos principais 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares e o 

seu controle depende de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas como a redução do consumo de álcool, 

o controle da obesidade, a dieta equilibrada. A adesão a 

esses hábitos de vida favorece a redução dos níveis 

pressóricos e contribui para a prevenção de 
complicações (AMADO;ARRUDA,2004).  
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