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RESUMO 

 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida como pressão arterial (PA) sistólica maior 
ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em 
indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva. Representa uma 
síndrome multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 
(PA), é a mais frequente das doenças cardiovasculares e também o principal fator de risco 
cardiovascular. A Hipertensão Arterial Sistêmica está associada à alta prevalência e a baixas 
taxas de controle dos níveis pressóricos. Para a melhoria desse controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial desde 
o diagnóstico clínico e conduta terapêutica até a informação e educação permanente do 
paciente hipertenso ensinar como iniciar o tratamento e como prossegui-lo. Um dos principais 
conceitos de adesão medicamentosa é segundo Sacket(2005), citado por Garcia (2001,p37), “a 
utilização dos Medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% de seu 
total, observando horários, doses, tempo de tratamento, representa a etapa final do que se 
sugere como uso racional de medicamentos”. A não adesão à medicação anti-hipertensiva é 
um grande problema no dia a dia do profissional de saúde, por causas variadas como 
consultas rápidas, pouco tempo gasto na explicação da receita, medicação não disponível na 
rede básica, polifarmácia que dificulta no entendimento das doses e horários bem como a 
finalidade de cada fármaco diminuindo adesão ao tratamento e o tratamento inadequado da 
doença. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Doenças cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Systemic Arterial Hypertension (SH) is defined as blood pressure (BP) greater 

than or equal to 140 mmHg and a diastolic blood pressure greater than or equal to 90 mmHg 

in individuals who are not taking antihypertensive medication . Is a multifactorial syndrome 

characterized by high and sustained levels of blood pressure (BP) is the most common 

cardiovascular diseases and also the major cardiovascular risk factor. SAH is associated with 

high prevalence and low control rates of pressure levels. For improved control of 

hypertension that health professionals have the basic network prime importance since the 

clinical diagnosis and therapeutic approach to information and ongoing education of 

hypertensive patients teach how to start treatment and how to pursue it. 

One of the main concepts of medication adherence is according Sacket(2005) , quoted by 

Garcia (2001,p37.) , " the use of prescription drugs or other procedures in at least 80 % of its 

total observing time , dose , duration of treatment , is the final step in that suggests how 

rational drug use . " Non-adherence to antihypertensive medication is a major problem in day 

to day health care professional for varied causes as fast querie, little time spent in explaining 

the recipe, calligraphy, not available in the core network, polypharmacy medication that 

hinders the understanding doses and schedules as well as the purpose of each drug decreased 

treatment adherence and inadequate treatment of the disease. 

 

Keywords: Hypertension. Cardiovascular Diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Montes Claros é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. 

Pertence à microrregião homônima e Mesorregião do Norte de Minas, localizando-se a norte 

da capital do estado, distando desta cerca de 422 km. Em 2010 sua população era segundo o 

Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) em 361 971 habitantes, sendo então a sexta 

cidade mais populosa de Minas Gerais e o 62º de todo o país. A indústria e o comércio como 

importantes atividades econômicas é um polo industrial regional. Atualmente é formada por 

dez distritos: Aparecida do Mundo Novo, Ermidinha, Miralta, Montes Claros (Sede), Nova 

Esperança, Panorâmica, Santa Rosa de Lima, São João da Vereda, São Pedro de Garça e Vila 

Nova de Minas. É subdivida ainda em cerca de 200 bairros e povoados (IBGE, 2010).  Em 

Montes Claros, assim como em grande parte do país, o crescimento desordenado da 

população, causado pelo intenso fluxo migratório sofrido na década de 70, aliado à falta de 

planejamento, resultou numa diferenciação espacial intraurbana, com várias áreas demarcadas 

por focos de pobreza. Até por volta de 1970, a ocupação urbana se restringia à região central 

da cidade e bairros adjacentes. A partir dessa data, a área urbana passou a sofrer alterações 

significativas, sendo que as zonas norte, leste e sul tiveram uma expansão populacional mais 

intenso do que a zona oeste, que é ocupada por uma população de maior renda. O processo de 

ocupação não ocorreu de forma homogênea, existindo, ainda hoje, muitas áreas caracterizadas 

como vazios urbanos, em contraste com bairros subdesenvolvidos e favelas. Na área urbana, a 

distribuição espacial da população está diretamente relacionada à condição social dos 

moradores, gerando desigualdade econômica na cidade. Bairros localizados próximos ao 

centro possuem população com maior poder aquisitivo, enquanto que a periferia é onde estão 

localizados os mais subdesenvolvidos. A incidência da pobreza é de 31,37%, o limite inferior 

da incidência de pobreza é de 21,74%, o superior é de 41,00% e a incidência da pobreza 

subjetiva é de 26,03% (IBGE, 2010).  

Em 2009, o município possuía 224 estabelecimentos de saúde entre hospitais, prontos-

socorros, postos de saúde e serviços odontológicos, sendo 83 deles públicos e 141 privados. 

Neles a cidade possuía 921 leitos para internação, sendo que 241 estão em instituições 

públicas e os 680 restantes estão nas privadas. Na cidade existem seis hospitais gerais, sendo 

um público, dois privados e três filantrópicos. Montes Claros conta ainda com 8780 

profissionais de saúde. No ano de 2008 foram registrados 5167 de nascidos vivos, sendo que 

7,7% nasceram prematuros, 38,5% foram de partos cesários e 16,8% foram de mães entre 10 e 

19 anos (0,5% entre 10 e 14 anos). São exemplos de hospitais da cidade o Aroldo Tourinho, o 
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Clemente de Farias (Universitário), a Fundação Hospitalar Dilson de Quadros Godinho (São 

Lucas), o Alpheu de Quadros e a Santa Casa. A Santa Casa de Montes Claros, denominação 

comum do hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês, é considerado como o maior 

estabelecimento de saúde da região do norte de Minas Gerais (IBGE, 2010). 

A Unidade Básica de Saúde Santa Paula Elizabeth, localiza-se em área urbana da 

periferia de Montes Claros, com bom acesso a toda população adscrita, funcionando das 7h às 

17h de segunda a sexta-feira e esporadicamente aos sábados para campanhas de vacinação. 

Compreende instalações com um consultório médico, um consultório de enfermagem, uma 

sala de nebulização e pequenos procedimentos, um salão de reuniões, recepção, copa e duas 

salas de material de limpeza e uma farmácia. Funcionam mais duas equipes de PSF cada uma 

com mais um consultório médico e toda a estrutura é compartilhada pelas três equipes. A 

equipe tem sete agentes de saúde, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, duas 

auxiliares de serviços gerais, uma técnica de higiene dental, uma dentista e um médico. 

A equipe da Unidade Básica Saúde Santa Paula Elizabeth atende a livre demanda, 

predominantemente, mas também na realização de consultas pré-agendadas como pré-natais, 

puericultura, preventivo de câncer de colo uterino e de mama, atendimento a condições 

crônicas, como hipertensão e diabetes, visitas domiciliares, imunização, atenção à saúde 

bucal, pequenos procedimentos cirúrgicos. Realiza mensalmente grupos operativos de 

gestantes e de  Hiperdia, com boa adesão da população. A estrutura física poderia ser 

considerada satisfatória, se funcionasse somente uma equipe, mas como funcionam três 

equipes a estrutura ficou superlotada segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB, 2013). 

A área de abrangência corresponde aos bairros Vilaje 1, Novo Horizonte e Clarissa 

Ataíde, com sete microáreas e um total de 992 famílias atendidas e 3.362 pessoas, sendo 232 

hipertensos e 45 diabéticos.Trata-se de uma área com elevado nível de violência, pontos de 

venda de drogas. O território também possui igrejas, escolas e um centro de Referência 

Assistência Social (CRAS). As principais causas de óbito na população idosa estão ligadas às 

doenças cardiovasculares e em adolescentes às causas externas como acidentes e a 

homicídios. (SIAB, 2013)  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O número elevado de pacientes hipertensos é um problema de grande importância para 

a saúde dos indivíduos adscritos na unidade, com grande repercussão em suas vidas. As 

evidências para o correto tratamento da hipertensão arterial estão estabelecidas, mas é 

observado que muitos pacientes não aderem ao tratamento adequadamente como prescrito. 

Esta questão é a mais preocupante visto que a adesão ao tratamento visa o melhor 

controle dos níveis pressóricos e a prevenção de complicações cardiovasculares, como 

acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência renal, 

vascular periférica e perda de visão, todos ocasionados pela hipertensão mal controlada, sendo 

assim é fator de risco controlável para outras doenças. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Elaborar um plano de intervenção para melhorar a adesão ao tratamento 

medicamentoso na hipertensão arterial sistêmica dos pacientes atendidos na Unidade 

Básica de Saúde.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Propor ações para aumentar o nível de informação da população sobre a hipertensão e 

o tratamento medicamentoso. 

 Propor ações para superar a dificuldade de entendimento da receita pelos usuários. 

 Propor ações para desenvolvimento de educação permanente em saúde da equipe 

profissional. 

 Investigar estratégias para melhoria da adesão medicamentosa. 

 Identificar ações e atitudes dos profissionais de saúde facilitadoras e dificultadoras 

para a adesão. 

 Identificar taxa de adesão e controle pressórico. 

 Elaborar fluxograma para acompanhamento dos usuários portadores de HAS. 

 Melhorar taxa de controle dos níveis pressóricos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado, para atender aos objetivos propostos, 

com a utilização do método de Planejamento Estratégico Situacional, (PES), definindo-se 

operações (projetos) para atuar nos nós críticos, com detalhamento de resultados e produtos 

esperados e os recursos necessários para cada item. “Seguem-se as orientações do módulo 

Planejamento e avaliação das ações em saúde” (CAMPOS, FARIA e SANTOS, 2010,p106.) 

Para a revisão bibliográfica, foram selecionados artigos, dissertações e teses nas bases de 

dados Lilacs e Medline, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através das palavras-chave 

“adesão medicamentosa” e “Hipertensão Arterial Sistêmica”. Foram selecionados 16 artigos, 

que apresentavam dados de interesse para essa pesquisa. A coleta e leitura dos textos foram 

realizadas entre maio de 2013 e janeiro 2014. 

Para apoio metodológico foi utilizado e módulo Iniciação à metodologia: textos 

científicos (CORRÊA, E. J.; VASCONCELOS, M.; SOUZA, M. S. , 2013).  
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5 BASES CONCEITUAIS 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é definida como PA sistólica maior ou igual a 140 

mmHg e uma PA diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo 

uso de medicação anti-hipertensiva, representa uma síndrome multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de  PA (BRASIL, 2006). 

 Segundo Marshall; Wolfe e Mckevitt (2012) a hipertensão é um problema de saúde 

nos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, apesar das mortes anualmente as 

diretrizes nacionais, internacionais e iniciativas para a hipertensão, descobriram que cerca de 

dois terços das pessoas com hipertensão são ou não tratada ou inadequadamente controlados, 

e um grande grupo sem diagnóstico.  

É um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, é a mais frequente das 

doenças cardiovasculares e também o principal fator de risco para as complicações mais 

comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal 

crônica terminal, associa-se a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo e a 

alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e a sequelas 

permanentes e está associada à alta prevalência e a baixas taxas de controle (BRANDÃO et 

al., 2010). 

Para o adequado controle dos níveis pressóricos, os profissionais de saúde da rede 

básica têm importância primordial desde o diagnóstico clínico e conduta terapêutica até a 

informação e educação permanente do paciente hipertenso como iniciar o tratamento e como 

prossegui-lo; como dificultador há ainda pacientes idosos, com comorbidades o que 

dificultam as ações terapêuticas necessárias para o devido controle medicamentoso que tem 

como principal objetivo a redução da morbimortalidade, que aumenta diretamente com os 

níveis pressóricos a partir de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente 

(BRASIL, 2006). 
 

[...] É preciso ter em mente que a manutenção da motivação do paciente 
em não abandonar o tratamento é talvez uma das batalhas mais árduas 
que profissionais de saúde enfrentam em relação ao paciente hipertenso 
(BRASIL, 2006). 

  

 Em 2009, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à elevação da 

PA (54% por acidente vascular encefálico - AVE e 47% por doença isquêmica do coração - 
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DIC), sendo a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e mais da 

metade em indivíduos entre 45 e 69 anos (DATASUS, 2009).  

Em nosso país, as DCV têm sido a principal causa de morte. Em 2007 ocorreram 

308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório. Entre 1990 a 2006, observou se uma 

tendência lenta e constante de redução das taxas de mortalidade cardiovascular (BRANDÃO 

et al., 2010).  

As DCV são responsáveis por alta frequência de internações. Como exemplo, em 2007 

foram registradas 1.157.509 internações por DCV no SUS. Em relação aos custos, em 

novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV(DATASUS, 2009).  

           Há vários conceitos de adesão medicamentosa. Segundo Leite (2003,p77.) pode ser 

definida como “a utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo 

menos 80% de seu total, observando horários, doses, tempo de tratamento representa a etapa 

final do que se sugere como uso racional de medicamentos”. Considera-se que aderência 

ocorre quando o paciente compromete-se, em termos de tomar medicamentos, seguir as dietas 

e executar mudanças no estilo de vida equipara-se com a orientação clínica (GARCIA, 2006). 

         Mesmo com as evidentes limitações para a generalização, em função de o local de 

estudo ter uma cultura muito diferente da brasileira, essa estratégia pode ser útil em casos 

selecionado, o uso da associação medicamentosa comprovou que pode minimizar a falta de 

aderência, o que é corroborado por (O’CONNOR, 2006). 

Segundo Marshall; WOLFE e MCKEVITT (2012) a não adesão ao tratamento da 

hipertensão muitas vezes resultaram da compreensão das causas e efeitos da hipertensão dos 

pacientes. Para melhorar a adesão, clínicos e intervenções educativas devem melhor entender 

e se envolverem com as ideias dos pacientes sobre a causalidade, experiências dos sintomas, e 

as preocupações sobre os efeitos colaterais da medicação. 

Após estudar pacientes em uso de anti-hipertensivos, Benson e Britten, (2005) sugere 

que o médico deve abordar sobre efeitos colaterais mesmo que o paciente não demonstre 

espontaneamente interesse, o médico deve reforçar os efeitos benéficos dos tratamentos, 

mesmo quando surgem efeitos colaterais. Não minimizá-los, mas demonstrar que é um dos 

indicadores do efeito do tratamento, pois para o paciente indicam que o tratamento está dando 

resultados, ainda concluiu que não há nenhuma intervenção que melhora a aderência aos anti-

hipertensivos do que outra isoladamente; mas enfatizam a necessidade de qualificar a relação 

médico–paciente, evidencia que a informação é a chave para adesão a tratamentos agudos ou 

crônicos.  
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          Segundo Haynes e colaboradores (2005), doentes em uso de medicações por tempo 

prolongado, que nenhuma intervenção simples é eficaz, recomenda-se a combinação de várias 

estratégias; informação adequada, aconselhamento, automonitoramento, lembretes, reforços 

periódicos, terapia familiar, psicoterapia, acompanhamento por telefone e outras formas de 

acordo com cada caso. 

           A população, em sua grande parte, não tem conhecimento sobre a doença e suas 

implicações, o que prejudica a adesão ao tratamento e o acompanhamento rotineiro do quadro. 

Este ponto interfere também no primeiro e no último nó critico, a falta de conhecimento 

contribui para que a população adote estilos de vida de risco para desenvolvimento ou 

agravamento da condição, como sedentarismo, maus hábitos alimentares; a abordagem do 

individuo como um todo é importante para se entender a não adesão ao tratamento, esse 

indivíduo pode ter o nível social ou econômico que não ajudam no tratamento das doenças 

que portam (STEWART et al., 2010). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 A proposta desse trabalho é apresentar alguns métodos para resolver ou minimizar o 

problema prioritário “falha na adesão do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial 

sistêmica em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde Santa Paula Elizabeth, em 

Montes Claros, Minas Gerais”. Para esse problema, foram definidos nós críticos, ou seja, 

situações que, executadas a contento, ajudam a resolver ou minimizar o problema prioritário. 

Para cada nó crítico está definida uma operação (projeto), da qual se registram os 

resultados esperados, os produtos, as ações estratégicas necessárias para isso, com definição 

de responsável (eis), prazo, acompanhamento e avaliação, e viabilidade. A referência 

metodológica é a proposta da Seção 3 Elaboração do Plano de Ação, do módulo 

Planejamento e avaliação das ações em saúde (CAMPOS, FARIA e SANTOS, 2010), do 

Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. 

Para esse plano de intervenção, foram definidos três nós críticos, para cada um deles 

correlacionado a um projeto: 

1. Aumentar o nível de informação da comunidade sobre a hipertensão e o 

tratamento medicamentoso– Projeto Conhecer e Viver Melhor. 

2. Dificuldade de entendimento da receita pelos usuários e farmacêuticos– Projeto 

Farmácia 

3. Necessidade da equipe em educação permanente em saúde – Projeto Educação 

Permanente em Saúde. 

 

Cada um dos projetos está descrito nos quadros 1 a 3, a seguir apresentados. 
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Quadro 1 - Operação sobre nó crítico 1 - aumentar o nível de informação da 

comunidade. 

 

Problema prioritário Falha na adesão do tratamento medicamentoso da hipertensão 

arterial sistêmica em pacientes atendidos na Unidade Básica de 

Saúde Santa Paula Elizabeth. 

Nó crítico 1 Falta de informação da comunidade sobre a hipertensão e o 

tratamento medicamentoso. 

Objetivo: aumentar o nível de informação da comunidade sobre a 

hipertensão e o tratamento medicamentoso. 

 Projeto 1 Conhecer e viver melhor 

Resultados 

esperados 

Pacientes e familiares com maior nível de compreensão quanto a 

importância do tratamento medicamentoso da HAS. 

Melhora da adesão e colaboração de pacientes e cuidadores 

familiares ao tratamento anti-hipertensivo e diminuição de suas 

consequências negativas. 

Diminuição da prática de polifarmácia. 

Produto  Pacientes informados. 

Pacientes com níveis pressóricos controlados. 

Pacientes e familiares mais cooperativos e responsáveis pelo 

tratamento. 

Pacientes com adesão ao medicamento. 

 

Ações estratégicas Organização: grupos operativos mensais com processo educacional 
sobre uso de medicação e seus benefícios, riscos de polifarmácia, 
para pacientes, familiares e outros cuidadores. 

Integração da equipe no projeto. 

Apresentação e discutição do projeto com o gestor local. 

Solicitação de material de educação em Saúde, com foco na questão 
da hipertensão arterial (panfletos, vídeos educativos). 
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Responsável Principal: Médico 

Participantes: Toda a Equipe de Saúde da Família 

Prazo Inicio em um mês e término em seis meses 

Acompanhamento e 

avaliação 

 Avaliação após cada reunião do grupo operativo. Avaliação geral a 

cada dois meses. 

Viabilidade  Viável. Depende do engajamento da equipe. 
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Quadro 2 – Operação sobre nó crítico 2 – dificuldade de entendimento da receita. 

 

Problema prioritário  Falha na adesão do tratamento medicamentoso da hipertensão 

arterial sistêmica em pacientes atendidos na Unidade Básica de 

Saúde Santa Paula Elizabeth. 

Nó crítico 2 Dificuldade de entendimento da receita pelos usuários e 

farmacêuticos. 

Melhoria no entendimento da prescrição. 

Operação 2  Farmácia 

Resultados esperados Uso adequado da medicação, quanto aos horários e tipo de 
medicação, conforme prescrição. 
Agentes de saúde capacitados e empenhados para orientação ao uso 
dos medicamentos. 
Orientação pela enfermeira da prescrição na pós consulta. 

Produto  Dispensação adequada da medicação pela farmácia. 

Pacientes orientados quanto à administração do medicamento. 

Ações estratégicas  Reunião e discussão com os responsáveis pela farmácia da UBS e 

integrá-los no projeto. 

Discussão com o médico sobre o nó crítico e pedir sua cooperação 

para prescrever em letra de forma e também orientar o paciente 

sobre a prescrição. 

Responsável Principal: Médico 

Participantes: Equipe de Saúde da família 

Prazo Iniciar no segundo mês da proposta de intervenção. Execução 

contínua 

Acompanhamento e 

avaliação 

Avaliação contínua.  

Avaliação geral junto com Projeto 1 

Viabilidade  Viável. Riscos: descontinuidade na disponibilidade de 

medicamentos. 
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Quadro 3 - Operação sobre nó crítico 3 – necessidade de educação permanente em saúde. 

 

Problema prioritário  Falha na adesão do tratamento medicamentoso da hipertensão 

arterial sistêmica em pacientes atendidos na Unidade Básica de 

Saúde Santa Paula Elizabeth. 

Nó crítico 3 Necessidade de educação permanente em saúde para equipe. 
Capacitar a equipe para atender adequadamente o paciente 
hipertenso. 

Projeto3 Educação permanente em Saúde. 

Resultados esperados Equipe de Saúde da família atualizada permanentemente sobre 

hipertensão arterial (processo de atenção ao paciente, situações 

associadas, protocolos de Hiperdia, material educativo para uso em 

grupos operativos). 

Produto  Acolhimento adequado dos pacientes. 

Acompanhamento e monitoramento dos pacientes hipertensos. 

Relação equipe paciente melhorada. 

Aplicação na prática e difusão dos conhecimentos adquiridos. 

 

Ações estratégicas Cursos, seminários, palestras, reunião de estudos, grupos de 
discussão. 

Responsável  Gestor e equipe de saúde. 

Prazo Apresentar projeto em quatro meses; início em cinco meses. 

Acompanhamento e 

avaliação 

Mensal. 

Viabilidade  Viável: participação da equipe. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho propôs-se apresentar um plano de intervenção a atuar sobre o 

problema prioritário da baixa adesão de pacientes ao tratamento anti-hipertensivo. A 

apresentação de um referencial teórico visou registrar bases para o trabalho da equipe de 

Saúde da Família. 

 Do ponto de visto operacional aos três projetos apresentados podem ter muitas 

dificuldades na sua implantação e resultados. 

A adesão medicamentosa, de um modo geral, influi na recuperação do paciente de 

forma dramática, visto que é a etapa fundamental do tratamento. A equipe de saúde da família 

tem grande responsabilidade nesta etapa do tratamento medicamentoso, pois ela possui 

estratégias para estimular e sensibilizar o paciente a aderir a medicação. Toda a equipe tem 

funções, desde a prescrição legível, o monitoramento do uso dos medicamentos em dose e 

horários corretos. Entre as doenças ou condições crônicas que necessitam de tratamento e boa 

adesão, a hipertensão arterial sistêmica é uma das principais, visto que há mudança nos 

agravos crônicos pelo tratamento, que e é uma das causas de morte evitáveis. 

O tratamento do doente sob o aspecto biopsicossocial é importante para se 

compreender a não adesão ao tratamento. Esse doente pode ter o nível social ou econômico 

que não ajuda no tratamento das doenças que portam. A escolaridade interfere na 

compreensão da própria doença e no entendimento da posologia, nomes das medicações, 

horários, dificultando a adesão e o sucesso terapêutico. Outro fator que causa grande 

dificuldade terapêutica é a polifarmácia, que, além disso, causa mais efeitos adversos e 

interações medicamentosas desfavoráveis. 

Para uma boa adesão, os pacientes devem ser atendidos no modelo da medicina 

centrada no paciente, entendendo a realidade em que cada indivíduo está inserido, desde os 

aspectos biopsicossociais, a religião, as crenças, a estrutura familiar, ganhos secundários 

obtidos com a doença desde atenção dos profissionais de saúde como dos próprios familiares 

que cuidam. 

Com isso esperamos a melhoria não só de níveis pressóricos como da qualidade de 

vida dos envolvidos. Também uma diminuição dos desfechos cardiovasculares fatais, como 

AVE e IAM principalmente. 

Também haverá uma menor procura pela assistência médica pelos doentes visto que 

terão como se autocuidar com mais eficiência, esperamos também, diminuição dos efeitos 
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adversos das drogas usadas então com parcimônia. Com isso, haverá maior disponibilidade da 

ESF para ações de prevenção e promoção à saúde junto à comunidade atendida.  

Para que as propostas apresentadas neste trabalho sejam implementadas é essencial 

que se busque a participação de toda a equipe bem como dos próprios pacientes e seus 

cuidadores. 
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