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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

PLANO DE  INTERVENÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão do Curso de 
Especialização em Atenção Básica em Saúde da 
Família consta da elaboração e apresentação de uma 
proposta de intervenção sobre um dos problemas de 
saúde considerados prioritários para a população da 
comunidade de São Joaquim, no município de 
Coração de Jesus, região de Montes Claros, onde atuo 
na equipe de saúde da família. Inicia-se com o relato 
do contexto social em que esse trabalho se 
desenvolve e o diagnóstico situacional em saúde. 

Apresentar uma proposta de intervenção para 
minimizar o problema da baixa adesão dos pacientes 
hipertensos atendidos pela Equipe de Saúde da Família 
da Comunidade de São Joaquim. 

Os obstáculos à aderência ao tratamento da HAS são 
frequentes e complexos, exigindo das equipes de 
Estratégia de Saúde da Família medidas diversificadas. A 
educação permanente em saúde permitirá à Equipe 
repensar e reavaliar continuamente as práticas no 
cuidado com os usuários, especialmente os hipertensos. 
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Realizada revisão da literatura para identificar os 
fatores que prejudicam a adesão dos pacientes 
hipertensos ao tratamento farmacológico, em artigos 
científicos nacionais e internacionais dos bancos de 
dados virtuais tais como Scielo e Medline, a partir das 
palavras-chave “cooperação”, “adesão”, “tratamento”, 
“hipertensão arterial sistêmica”.  

A proposta deste trabalho é apresentar algumas 
ações para resolver ou minimizar o problema de má 
aderência ao tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica na comunidade. Para o problema 
selecionado, foram definidos três nós críticos, ou seja, 
situações que, abordadas a contento, ajudam a 
resolver ou minimizar o problema prioritário. 
Para cada nó crítico é definida uma operação, aqui 
denominada “projeto”, da qual se registram os 
resultados esperados, e os produtos, as ações 
estratégicas necessárias para isso, com definição de 
responsável (eis), prazo, acompanhamento e 
avaliação, e viabilidade. A referência é a proposta da 
Seção 3 Elaboração do Plano de Ação, do módulo 
Planejamento e avaliação das ações em saúde 
(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 
 
Os nós críticos e os respectivos projetos são:  
1.Necessidade de atualização científica permanente 
da equipe de Saúde da Família (Projeto Educação 
Permanente em Saúde) 
2.Nível de informação inadequado e insuficiente por 
parte da população (Projeto Grupo Operativo) 
3 Hábitos e estilo de vida inadequados (Projeto Viver 
com Qualidade) 

REVISÃO TEÓRICA  
Os profissionais de saúde da atenção primária têm papel 
fundamental na abordagem do paciente hipertenso, seja 
na definição do diagnóstico, da terapêutica 
medicamentosa indicada, dos esforços para educar e 
informar os indivíduos hipertensos ou de estratégias 
para conseguir aderência ao tratamento proposto 
(BRASIL, 2006) 
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