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RESUMO 

 

O cuidado prestado aos portadores de Hipertensão arterial é uma necessidade e importante na 

Atenção Primária de Saúde, não sendo diferente na equipe de Saúde da Família, contribuindo 

com a melhoria da qualidade de vida e evitando possíveis eventos cardiovasculares e 

cerebrais. O objetivo deste trabalho baseia-se em elaborar uma proposta de intervenção para 

promover a adesão ao tratamento da hipertensão entre usuários sob responsabilidade da 

equipe de saúde nº 2 da Unidade básica de saúde em  Perucaba no município de Igreja Nova/ 

Alagoas no ano 2017. Para a realização dessa intervenção, serão propostas ações, com 

consequente monitoramento, avaliação, organização e gestão da proposta. Durante o processo 

de intervenção serão acompanhados todos os hipertensos quanto aos seus níveis pressóricos, 

avaliação multiprofissional, que associada ao exame clínico, prescrição de exames 

complementares periódicos, prescrição de medicamentos, cadastramento e visitas 

domiciliares, dentre outros. Assim, elaborou-se um plano de ação fundamentado em pesquisa 

bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde, com os descritores: Hipertensão, adesão ao 

tratamento e Atenção Primária à Saúde. O plano de ação foi proposto após a realização do 

diagnóstico situacional do território da equipe e pelo levantamento dos principais problemas 

de saúde ali existentes. Foram então, planejadas ações em saúde, utilizando o método de 

Planejamento Estratégico Situacional a partir das informações coletadas nos registros da 

equipe, consulta médica e durante as visitas domiciliares. O método da Estimativa Rápida 

Participativa permitiu conhecer as condições de vida da população do território da equipe, 

suas características e comunidade onde vive a população e a maneira como se distribui na área 

de abrangência. Os nós críticos identificados foram: A falta de conhecimentos sobre a doença, 

a falta de adesão ao tratamento; A falta de hábitos adequados de estilos de vida; O processo de 

trabalho inadequado para abordar o problema. O sucesso desta intervenção será possível com 

a participação de toda a equipe e equipe multidisciplinar,  aumento de orientações sobre o o 

uso dos medicamentos , hábitos de vida , assistência da equipe de saúde conjunta que irá 

contribuir com a melhoria do serviço prestado, proporcionando melhorias na qualidade de dos 

hipertensos. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Adesão ao tratamento. Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The care provided to patients with arterial hypertension is an important need in Primary 

Health Care, not being different in the Family Health team, contributing to the improvement 

of quality of life and avoiding possible cardiovascular and cerebral events. The objective of 

this study is based on the proposal of an intervention plan to promote adherence to treatment 

of hypertension among under-responsibility users of health team nº 2 of the basic health unit 

in Perucaba in the municipality of Igreja Nova / Alagoas in the year 2017 In order to carry out 

this intervention, actions will be proposed, with consequent monitoring, evaluation, 

organization and management of the proposal. During the intervention process all 

hypertensive patients will be monitored for their blood pressure levels, multiprofessional 

evaluation, associated with clinical examination, prescription of periodic complementary 

exams, prescription of medicines, registration and home visits, among others. Thus, a plan of 

action based on bibliographic research was elaborated in the Virtual Health Library, with the 

descriptors: Hypertension. Adherence to treatment. Primary Health Care. The action plan was 

proposed after the situational diagnosis of the team territory and the survey of the main health 

problems that existed there. Health actions were then planned using the Strategic Situational 

Planning method based on the information collected in the team records, medical consultation 

and during home visits. The Participatory Rapid Estimate method allowed to know the living 

conditions of the population of the team territory, its characteristics and community where the 

population lives and the way it is distributed in the area of coverage. The critical nodes 

identified were: Lack of knowledge about the disease, lack of adherence to treatment; Lack of 

proper lifestyle habits; The inadequate work process to address the problem. The success of 

this intervention will be possible with the participation of all the team and multidisciplinary 

team, increase of guidelines on the use of medicines, life habits, assistance of the joint health 

team that will contribute to the improvement of the service provided, providing improvements 

in quality of two hypertensive patients. 

 

 

Key words: Hypertension. Adherence to treatment.  Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Breve descrição do município de Igreja Nova 

 

Igreja Nova é um município do estado de Alagoas e que ocupa uma área total de 427.029 km² 

onde vivem 24.793 habitantes conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o ano de 2017(IBGE, 2016). O município localiza-se na mesorregião 

leste de Alagoas fazendo limites com os municípios de Penedo, Porto Real do Colégio, 

Propriá, São Sebastião e Junqueiro (IBGE, 2016).  

 

Ainda conforme o IBGE (2017), Igreja Nova é relativamente antigo no Estado de Alagoas, e 

sua história está relacionada à exploração do Rio São Francisco por pescadores advindos de 

Penedo e que no século XIX fundaram o povoado de Ponta das Pedras o que futuramente 

passou a se chamar Oitizeiro. Em data posterior, ergueu-se a capela para orações a São João 

Batista que atualmente é o padroeiro do município, a qual desmoronou e no ano de 1908 

frades alemães e moradores se uniram e construíram o novo templo católico e que se chamou 

Igreja Nova, nome da atual cidade, mas que ficou fixado somente em 1928.  

 

  A economia do município baseia-se na grande produção de arroz no Estado, o 

desenvolvimento significativo da região ribeirinha de São Francisco e projetos de piscicultura 

em parceria com a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (CODEVASF). 

Além disso, a população também trabalha na usina Marituba, indústria de grande porte 

pertencente ao Grupo Carlos Lycra, sendo comum na atividade agrícola do município de 

Igreja Nova além da produção do arroz e Cana-de-açúcar, a Banana, coco-da-baía, Fava, 

Fumo, Laranja, Mandioca, Manga, Milho, dentre outros. Outra oportunidade econômica é a 

atividade pecuária do município que contabilizada conforme a quantidade os Asininos, 

Bovinos, Bubalinos, Caprinos, Equinos e Suínos.  Por outro lado, Igreja Nova, obedece a uma 

forte tradição forte na área cultural, onde o que mais movimenta a região é seu festival de 

música, festas religiosas e grupos de congado (IBGE, 2017). 

Em relação aos serviços de saneamento e observando o mapa de abastecimento de água do 

IBGE (2016) e com os dados fornecidos pela secretaria de saúde de Igreja Nova, concluiu-se 

que cerca de 50% dos domicílios dos Igreja-novenses utilizam água tratada por cloração e os 

demais não se servem de água tratada fervem ou filtram a água. Já o tipo de abastecimento 
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cerca de 50% é realizado pela rede pública, seguida dos que são servidos por  poços, 

nascentes ou outros. Além disso, o esgotamento sanitário do município é realizado quase em 

sua totalidade (cerca de 80%) destina suas fezes e urina em fossas e os demais os depositam a 

céu aberto, sendo que destes aproximadamente 2% é servido por sistema de esgoto. 

Finalmente, grande parte do lixo de Igreja Nova são queimados ou enterrados ou ainda 

depositado a céu aberto, sendo que apenas aproximadamente 30% dispensam o lixo através de 

coleta pública. 

1.2 O Sistema Municipal de Saúde do município de Igreja Nova 

A população de Igreja Nova depende do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as suas 

necessidades e os atendimentos são realizados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Casa 

Maternal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Laboratório Clinico. Dentre as UBS 

existentes em Igreja Nova, seis delas estão localizadas em zona rural com relativa distância 

entre elas e entre as residências dos usuários. Um dos problemas que o município enfrenta é a 

rotatividade dos profissionais de saúde, particularmente de médicos. 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Perucaba, seu território e população. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) nº 2 da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Perucaba 

funciona na zona rural de Igreja Nova, sendo um local de excelente acesso, limitado pela 

distância entre a mesma e os usuários. A ESF nº 2 é constituída de seis Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um dentista e um recepcionista 

são responsáveis por 830 famílias vivendo entre 4395 habitantes que vivem no povoado.  

 

1.4 O funcionamento e o processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família Perucaba. 

O processo de trabalho da equipe é organizado para funcionar de oito horas da manhã até às 

quatro horas da tarde e de segunda a sexta-feira onde são realizadas consultas agendadas, 

urgências, demanda espontânea e visitas domiciliares. Na rotina da equipe, a agenda é 

preparada para ser executada durante a semana e na (ESF) nº 2, as atividades estão 

distribuídas entre atendimento a crianças, consultas de pré-natal, saúde mental e casos de 

urgência e ou demanda espontânea que é bastante significativa sempre nos períodos da 
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manhã. Já no período da tarde, é realizado o Hiperdia, visitas domiciliares, além de serviços 

de urgência e de atendimento à demanda espontânea. Quando a equipe recebe casos urgentes, 

a mesma o acolhe e são prestados os primeiros atendimentos e quando necessário o paciente é 

encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital regional do município 

de Penedo e para este transporte a equipe conta ambulância da prefeitura de Igreja Nova, que 

também fornece veículo para as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de saúde.  

Além deste fator facilitador do processo de trabalho, a equipe nº 2 trabalha unida e com 

criatividade e está sempre disposta a realizar um trabalho articulado entre o usuário e a 

equipe, favorecendo o usuário e sempre se reúne auxiliando no planejamento das ações a 

serem executadas. Além disso, a equipe proporciona ao usuário uma boa relação medico 

paciente, todos os profissionais conhecem a população sob sua responsabilidade. Assim, 

desenvolveu-se através das visitas domiciliares realizadas com frequência o vínculo entre os 

profissionais da equipe e os usuários apesar da grande distancia entre a unidade de saúde e 

suas residências.  

Por outro lado, existem fatores dificultadores ou que alteram o processo de trabalho da equipe 

nº2, podendo  ser citados os exames laboratoriais, onde o material é coletado em Igreja Nova 

e enviado para seus vizinhos conveniados como Penedo e Arapiraca, existindo uma demora 

significativa no retorno dos resultados alterando de forma negativa o processo de trabalho. 

Existem outras situações importantes que também interferem no processo de trabalho da 

equipe em Perucaba, como por exemplo, quando o médico da equipe necessita de avaliação 

especializada, é realizado encaminhamento do paciente e não é comum o envio de algum 

retorno, ou contra referência e se acontece é com uma significativa demora da parte do 

especialista. Além disso, a equipe enfrenta uma significativa demanda espontânea na UBS, 

que se agrava pelo fato de que as pessoas viajam longas distancias enfrentando as variações 

do tempo se expondo entre a poeira e o barro nas diversas ocasiões do ano, motivando a 

equipe a atender os usuários aumentando a demanda. Assim, a este quadro, soma-se a falta de 

medicamentos em algumas ocasiões, a falta do prontuário eletrônico e a inexistência do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família para apoiar eventuais ações que a equipe procura propor. 

 

Fui contratado como médico estrangeiro para trabalhar no Programa Mais Médicos para o 

Brasil (PMMB), regulado pela portaria interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013, que 

dispõe sobre a implementação do PMMB. Assim, iniciei o trabalho na ESF nº 2 de Perucaba 
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em Igreja Nova/ Alagoas em 18 de janeiro 2017 e fui matriculado no Curso de Especialização 

em Gestão do Cuidado na Saúde da Família (CEGCSF), ofertado na modalidade à distância 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) visando aperfeiçoar médicos sobre 

políticas públicas de saúde, e trabalhar na organização e funcionamento do SUS do Brasil 

(BRASIL, 2013).  

A partir do  CEGCSF, pude perceber a importância da realização do diagnóstico situacional, 

utilizando o método da estimativa rápida, e sua aplicação, além dos princípios do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) para propor uma intervenção na tentativa de 

resolver os problemas encontrados na ocasião da realização do diagnóstico situacional.  

De acordo com Faria, Campos e Santos (2017), uma proposta de intervenção deve ser 

elaborada somente depois de conhecidos os problemas e selecionado o que se pretende 

enfrentar, realizar a análise de governabilidade e viabilidade do que se propõe além dos nós 

críticos que impedem a proposta de ser corretamente sucedida. 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

A Equipe de saúde n° 2 da Unidade Básica de Saúde de Perucaba realizou o diagnóstico 

situacional de sua área de abrangência mediante a identificação de dados, pertinentes e 

necessários. Foram obtidas informações sobre as condições e as especificidades locais através 

dos registros escritos existentes, fontes secundárias e entrevistas com informantes importantes 

ou chave, utilizando roteiros e com a observação ativa da área. Assim, foram levantados uma 

série de problemas e necessidades que a população enfrenta, sendo que a mesma participou 

ativamente de cada etapa aplicando-se o método da Estimativa Rápida. As doenças mais 

frequentes encontradas na área de abrangência da equipe nº 2 foram: a hipertensão, Diabetes 

Mellitus e transtornos emocionais. Destes, a hipertensão foi selecionada para esta proposta de 

intervenção, pois, entre os usuários da equipe nº 2 em Perucaba observou-se vários pacientes 

hipertensos sem diagnostico, sem tratamento e sem conhecer seu problema. São pessoas que 

vivem na zona rural, sem acesso às formas de prevenção à doença, hábitos alimentares 

discrepantes com a realidade da doença e acesso restrito às unidades de saúde pela dificuldade 

de acesso pela distancia entre os acometidos e as umidades de saúde. Conforme citado 

anteriormente, a demanda espontânea é significativa na UBS de Perucaba, pois, os usuários 

vivem em regiões distantes, e procuram a unidade sempre que precisam da mesma forma que 
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nem sempre comparecem às consultas agendadas previamente desestruturando a agenda da 

equipe.  

Para impactar o problema, a ESF nº 2 através desta proposta espera melhorar a qualidade de 

vida dos usuários hipertensos readequando a abordagem nos grupos operativos que no 

momento vem se baseando em palestras; busca ativa de pacientes agendados e que não 

comparecem às consultas; reorientação e prescrição adequada de medicamentos e estimular 

atividades físicas dentro da comunidade.  

Para resolver um problema, é necessário que o mesmo seja identificado e analisado 

corretamente.  Para estes autores um problema pode ser definido como “uma discrepância 

entre o que a realidade é hoje (ou o que pode vir a ser) e o que deve ser (ou deveria ser)” (SÁ; 

PEPE, 2000, p. 211). A Equipe de Saúde da Família possui ferramentas que permitem 

conhecer as causas e consequências dos problemas de saúde que existem na área de 

abrangência sob sua responsabilidade.  

Depois de identificados os problemas, é possível propor um planejamento em saúde, baseado 

na descrição, explicação e definição das prioridades, e em seguida enfrenta-los propondo um 

plano de ação. Para levantar os problemas de um território, o método da Estimativa Rápida 

pode ser ideal, pois, há um menor gasto financeiro e curto espaço de tempo para colher 

informações sobre a área para posteriormente elaborar o plano de ação. É um método que 

permite abordagem e resultados rápidos, além da participação da comunidade, facilitando 

inclusive o trabalho intersetorial (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Para promover a adesão ao tratamento da hipertensão entre os usuários da Equipe de saúde N° 

2 de Perucaba foi elaborado o diagnóstico situacional da área de abrangência daquela 

comunidade. O método da Estimativa Rápida com a participação da população permitiu 

levantar informações sobre as condições de vida, realidade local, registros da equipe número 

2, fontes secundárias e entrevistas com informantes que vivem na área de abrangência e 

observação ativa da área. A partir deste ponto, identificou - se os principais problemas 

existentes na área de abrangência da equipe nº 2 em Perucaba:  

- Grande quantidade de hipertensos com baixa adesão ao tratamento; 

- Grande quantidade de hipertensos e diabetes simultaneamente; 

- Uso indiscriminado de antidepressivos e ansiolíticos; 

- Desemprego; 
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- Falta de Saneamento (inclusive redes de esgotos); 

- Falta de água tratada para consumo humano. 

Após conhecer os problemas, a grande quantidade de hipertensos com baixa adesão ao 

tratamento foi o problema de saúde selecionado para que a equipe proponha uma intervenção. 

Neste momento trata-se de uma necessidade imediata, sendo que a equipe possui 

governabilidade sobre o problema, tendo sido o mesmo, baseado no modelo apresentado na 

disciplina de Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde do Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família. 

 1.6 Priorização dos problemas( segundo passo)  

O quadro 1 foi elaborado pela Equipe de saúde após a construção do diagnóstico situacional, 

condições de saúde e doença da área de abrangência da equipe nº 2 na comunidade de 

Perucaba em Igreja Nova - Alagoas 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da área de 

abrangência da equipe nº 2 na comunidade de Perucaba em Igreja Nova - Alagoas 

 

Principiais problemas 

 

Importância 

 

Urgência 

 

Capacidade de 

enfrentamento 

 

Seleção 

- Grande quantidade de hipertensos 

com baixa adesão ao tratamento; 

Alta 07 Parcial 01 

- Grande quantidade de hipertensos 

e diabetes simultaneamente; 

Alta 06 Parcial 02 

- Uso indiscriminado de 

antidepressivos e ansiolíticos; 

Alta 05 Parcial 03 

- Desemprego; Alta 04 Parcial 04 

- Falta de Saneamento (inclusive 

redes de esgotos); 

Alta 03 Parcial 05 

- Falta de água tratada para 

consumo humano. 

Alta 03 Parcial 05 

Fonte: Próprio autor 

Depois de priorizados os problemas a equipe nº 2 selecionou o problema “Grande quantidade 

de hipertensos com baixa adesão ao tratamento” para elaborar o projeto de intervenção em 
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busca da melhoria da qualidade de vida dos hipertensos adscritos. A Hipertensão Arterial 

Sistêmica é um fator de risco para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares demandando 

assim, sua prevenção e controle (RADOVANOVIC et al., 2014).  

 

Faz-se necessário a identificação dos indivíduos sob risco para propor estratégias e 

abordagens adequadas para beneficiarem sua qualidade de vida. A partir desse problema é 

necessário elaborar uma proposta de intervenção para a promoção do cuidado a estes 

pacientes, seguindo o modelo apresentado no módulo de Planejamento e Avaliação das Ações 

de Saúde, estudado no Curso de Gestão do Cuidado em Saúde da Família. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho tem fundamento, pois na equipe de saúde nº 2 da Unidade básica de saúde 

Perucaba em Igreja Nova/ Alagoas há um número significativo de hipertensos que não utiliza 

medicamentos de forma adequada, além de não aderir às medidas não farmacológicas para 

seu controle. Este hábito altera o processo de trabalho proposto pela equipe, além de reduzir a 

qualidade de vida dos usuários acometidos que estão sob responsabilidade dos profissionais 

da equipe de saúde. 

De acordo com Gomes e Alves (2009), a hipertensão arterial sistêmica é também conhecida 

por pressão alta. A mesma está associada na maioria das vezes às alterações metabólicas e da 

estrutura ou funções de órgãos como o coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, e sendo uma 

síndrome acaba culminando com o comprometimento cardiovascular podendo ou não resultar 

na morte do indivíduo(VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010).  

A hipertensão é considerada um problema de saúde pública, causando um importante número 

de adoecimentos ou mesmo a morte, sendo de curso assintomático retardando a possibilidade 

do diagnóstico. De outro lado, as pessoas acometidas muitas vezes não aderem ao tratamento 

previamente proposto, resultando no baixo controle dos níveis pressóricos colocados como 

normais pelos protocolos das entidades competentes.  

Considera-se então a importância das abordagens individual e coletiva, para estimular a 

redução dos fatores de risco que permeiam a doença (BRASIL, 2006).  

Além disso, sendo uma doença crônica, requer acompanhamento e tratamento por toda a vida 

do indivíduo necessitando assim de abordagem farmacológicas e não farmacológicas 

(REINERS, 2012 apud RADOVANOVIC et al.,2014 ). 
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3 OBJETIVO 

Elaborar uma proposta de intervenção para promover a adesão ao tratamento da hipertensão 

entre usuários sob responsabilidade da equipe de saúde nº 2 da Unidade básica de saúde 

Perucaba em Igreja Nova/ Alagoas. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta proposta de Intervenção foi desenvolvida utilizando-se o Método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), após a realização da Estimativa Rápida realizada na área de 

abrangência da equipe de saúde nº 2 da Unidade básica de saúde Perucaba em Igreja Nova/ 

Alagoas. Através destas ferramentas, verificou-se a realidade dos usuários adscritos e assim 

relacionou-se uma lista de problemas enfrentados por aquela população.  

Além disso, a Estimativa Rápida permitiu a observação ativa da área de abrangência que 

somada aos problemas evidenciados aumentou o conhecimento da equipe de saúde, a qual 

selecionou o problema considerado prioritário, que coincide com a governabilidade e 

capacidade de enfrentamento pela equipe neste momento.  

 Posteriormente, desenvolveu-se a proposta de intervenção sobre o problema considerando os 

dez passos do Planejamento Estratégico Situacional que permitirá no final realizar 

monitoramento e avaliação e/ou correção de rumos se necessário.  

Para subsidiar esta proposta, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema a partir de 

trabalhos científicos encontrados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, SciELO, dentre outros. A 

revisão bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes descritores: 

Hipertensão. 

Adesão ao tratamento. 

Atenção Primária à Saúde. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

De acordo com vários autores (ANDRADE et al. ,2002; LESSA, 2010; SOUZA; JARDIM, 

1994), a Hipertensão Arterial é uma doença crônica altamente prevalente, sendo um 

considerável fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrais e 

renais. Trata-se da doença vascular que mais causa mortes no Brasil, especialmente em 

relação às doenças cerebrovasculares (LESSA, 2010).  

Entre as várias causas, evolução ou fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial podem ser considerados a idade, sexo e raça, fatores socioeconômicos, alto consumo 

de sódio, obesidade, álcool, sedentarismo, predisposição genética e fatores ambientais (V 

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007). 

Define-se Hipertensão Arterial como a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e 

a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, aferida em pacientes que não estão em 

uso de medicamentos anti-hipertensivos (BRASIL, 2006).  

Conforme o mesmo caderno e como parte do critério diagnóstico,  

[...] além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela 

presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as 

comorbidades associadas. É preciso ter cautela antes de rotular alguém como 

hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-positivo, como pela 

repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo social resultante. Em 

indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA elevada em uma aferição, 

recomenda-se repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos, 

antes de caracterizar a presença de HAS. Este diagnóstico requer que se 

conheça a pressão usual do indivíduo, não sendo suficiente uma ou poucas 

aferições casuais. A aferição repetida da pressão arterial em dias diversos em 

consultório é requerida para chegar a pressão usual e reduzir a ocorrência da 

“hipertensão do avental branco”, que consiste na elevação da pressão arterial 

ante a simples presença do profissional de saúde no momento da medida da 

PA (BRASIL, 2006, p. 14). 

A hipertensão arterial se caracterizada pelos níveis pressóricos alterados para valores maiores 

que o previsto além de estar relacionados a alterações hormonais, metabólicas e hipertrofias 

cardíaca e vascular. O tratamento é feito com auxílio da prescrição de medicamentos de 

acordo com o grau de gravidade; por outro lado, pode ser feito sem medicamentos optando-se 

pelo controle do peso, adequação da dieta e redução do sódio, redução do consumo de álcool 

e tabaco, exercício físico regular e controle do estresse (FIGUEIREDO; ASAKURA, 2010).   
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Trabalhos atuais consideram a possibilidade de a Hipertensão arterial sistêmica contribuir 

para reduzir a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes, estando ligada à existência 

da enfermidade e seu caráter crônico-degenerativo, à descoberta da doença, redução da 

capacidade física, desordens emocionais e sociais. De outro lado no que se refere ao efeito da 

terapia farmacológica e não farmacológica observa-se o aumento da qualidade de vida 

(SOUZA; BORGES; MOREIRA, 2016). 

O tratamento da hipertensão pode ser mais efetivo, através da prevenção das complicações 

crônicas lançando mão das ferramentas da abordagem multiprofissional, que são eficazes para 

estimular a motivação do acometido num processo contínuo e para que o paciente não 

abandone o tratamento (BRASIL, 2006).  Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2006), 

para compor a equipe,  

[...] além do médico, devem fazer parte da equipe multiprofissional os 

seguintes profissionais de saúde: enfermeiro, nutricionista, psicólogo, 

assistente social, professor de educação física, farmacêutico e agentes 

comunitários de saúde. Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional, 

destacam-se as seguintes: • Promoção à saúde (ações educativas com ênfase 

em mudanças do estilo de vida, correção dos fatores de risco e divulgação de 

material educativo); • Treinamento de profissionais; • Encaminhamento a 

outros profissionais, quando indicado; • Ações assistenciais individuais e em 

grupo; • Gerenciamento do programa (BRASIL, 2006, p. 24). 

De acordo com Leite e Vasconcellos (2003), a adesão ao tratamento está relacionada 

diretamente à terapia proposta, onde está envolvida a cura, controle ou prevenção de uma 

determinada doença. Outros autores define adesão “como na medida em que o 

comportamento de uma pessoa – tomar medicamentos, seguir o plano alimentar ou adotar 

mudanças no estilo de vida, corresponde às recomendações preconizadas por um profissional 

de saúde “(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003 apud FARIA et al.,  2014, p. 258). 

Com orientações especializadas dos cuidadores e a mudança no comportamento em relação à 

modificação dos hábitos e estilo de vida, os portadores de hipertensão podem se tornar mais 

saudáveis. Este sucesso é ainda maior e altera a qualidade de vida, quando associado à adesão 

medicamentosa e do envolvimento total do paciente, do interesse em conhecer sobre a doença, 

aprendendo a lidar com a mesma inclusive porque é crônica. Outros fatores que estão 

relacionados à baixa adesão ao tratamento são os baixos níveis socioeconômico, cultural e 

psicológico, além do trabalho ineficiente da equipe de saúde quando relacionado ao 

relacionamento, demora no atendimento, difícil acesso aos serviços de saúde e medicamentos, 

nele compreendido os efeitos adversos (BEZERRA; LOPES; BARROS, 2014).  
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A complexidade e cronicidade das doenças crônicas não transmissíveis demandam serviços 

específicos em saúde, inclusive quando se trata da utilização de medicamentos, geralmente 

necessário entre esta população. A utilização de medicamentos envolve problemas que 

remetem ao uso inadequado embora prescrito e dispensado por profissionais especializados 

resultando numa boa margem de morbidade e mortalidade. A adesão quando aplicada ao uso 

de medicamentos, se refere à utilização baseada na prescrição médica ou plano terapêutico, 

sendo que em hipertensos muitas vezes podem ser classificadas como baixa (MARIN; 

SANTOS; MORO, 2016).  

Neste ponto, é importante relacionar o uso racional de medicamentos que se baseia na 

utilização do “medicamento apropriado conforme a condição clínica, em doses que atendam 

às suas necessidades de saúde individuais, por um período adequado e ao menor custo para si 

e para a comunidade” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1987 apud LIMA et al., p. 2s 

). De acordo com Marin; Santos; Moro (2016),  

[...] Na prática clínica, atualmente propõe-se a compreensão de adesão como 

um processo dinâmico e multifatorial que abrange aspectos físicos, 

psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões 

compartilhadas e corresponsabilização entre a pessoa que vive com a 

doença, a equipe de saúde e a rede social. Entende-se ser um processo 

multifatorial, estruturado a partir da relação entre quem cuida e quem é 

cuidado e envolve a constância, a perseverança e a frequência (SILVEIRA; 

RIBEIRO, 2005 apud MARIN; SANTOS; MORO, 2016, p. 62). 

A hipertensão arterial é uma doença assintomática e normalmente desconhecida para o 

portador, produzindo no mesmo certa dificuldade em utilizar medicamentos de forma regular, 

pois, faltam sintomas visíveis e geralmente o regime medicamentoso complexo relacionado à 

polifarmácia e com administrações repetidas e diárias (TAVARES et al, 2016). Para prestar o 

cuidado ao hipertenso, os profissionais das equipes de saúde que prestam serviço a pacientes 

portadores de hipertensão, devem utilizar seus conhecimentos levando orientações e 

assistência utilizando recursos como o acolhimento e escuta qualificada com a finalidade de 

evitar complicações e o abandono do tratamento, evitando que o paciente desenvolva as 

complicações da hipertensão arterial (MENDES et al.,  2014).  

Vários autores assim se expressam: 

[...] não se pode negar que a ampliação da cobertura dos serviços básicos de 

saúde, proporcionada pela implantação da ESF, melhorou o acesso da 

população à assistência primária, permitindo, entre outros avanços, a criação 
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de vínculo entre os usuários e a equipe da ESF, o que tende a favorecer o 

acompanhamento sistemático e o incremento das atividades de promoção à 

saúde e prevenção de agravos (COSTA; SILVA; CARVALHO, 2011 apud 

BARRETO; REINERS; MARCON, 2014, p. 496). 

A família é dotada de caráter protetor envolvendo a união, afetividade e amor entre seus 

integrantes e quando enfrenta a doença, o faz a partir de seus conhecimentos culturais, valores 

e crenças. Ao se deparar com a doença crônica e de acordo com sua gravidade, a família pode 

ou não produzir alterações de comportamento. Assim, em relação à hipertensão arterial, onde 

sua condição geralmente é assintomática, a modificação de comportamentos ocorre de forma 

discreta e somente com sua evolução. Sua prevenção e controle dependem de medidas 

preventivas relacionadas às mudanças de hábitos envolvendo além do indivíduo, seus 

familiares (LOPES; MARCON, 2009). 

A abordagem ao indivíduo hipertenso depende de uma comunicação empática entre médico e 

paciente (VIANNA; VIANNA; BEZERRA, 2010) e da participação dos profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família proposta pela atenção primária. As ferramentas utilizadas no 

tratamento envolvem além do diagnóstico, o cadastramento, a busca ativa, ações educativas 

(SOUSA; SOUZA; SCOCHI, 2006). Os autores ainda referem que, 

[...] Em muitas situações os atendimentos ocorrem de modo não sistemático 

ou nos serviços de emergência, identificando-se dificuldades da rede de agir 

baseada em critérios de risco. As equipes não estão preparadas para atuar 

programaticamente, sobressai o atendimento à demanda espontânea em 

contraposição à alternativa do trabalho programático e da oferta organizada, 

expressando ausência de planejamento para uma base populacional e 

despreparo no monitoramento e na avaliação da efetividade das ações 

desenvolvidas (SOUSA; SOUZA; SCOCHI, 2006, p. 497). 

A efetivação do trabalho da equipe e da melhoria das condições de vida do portador de 

hipertensão arterial, depende também do trabalho da equipe multiprofissional. Esta consegue 

através de seus conhecimentos, propor orientações e com diferentes abordagens alcançar 

vários objetivos para determinar o controle da hipertensão e dos fatores de risco 

cardiovascular. O trabalho multiprofissional envolve conhecimento do problema, medidas 

educativas muitas vezes com ações individualizadas, visando a necessidade específica de cada 

paciente, bem como de ações coletivas (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007).  Conforme estas diretrizes, 

[...] A equipe multiprofissional pode ser constituída por todos os 

profissionais que lidem com pacientes hipertensos: médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes 
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sociais, professores de educação física, fisioterapeutas, musico terapeutas, 

farmacêuticos, funcionários administrativos e agentes comunitários de saúde 

(V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007, 

p. 643). 

O diagnóstico da hipertensão embora de fácil execução, para o controle existe uma ampla 

diversidade terapêutica, parte dos acometidos ainda vive sem o devido controle dos níveis 

pressóricos. Assim, associados ao tratamento medicamentoso, estão as medidas não 

farmacológicas, caracterizadas por medidas como redução do peso corporal, do uso do sódio, 

álcool e tabaco, dieta a base de frutas e verduras associadas a exercícios físicos. Quando o 

paciente adere à modificação de hábitos, auto responsabilidade  e sentimentos positivos, a 

terapia farmacológica pode ser readequada ou até dispensada (CASTRO; ROLIM; 

MAURICIO, 2005). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

6.1 Descrição do problema selecionado 

Uma vez realizada a estimativa rápida pelos profissionais da equipe nº 2 em Perucaba, 

considerou-se, como problema prioritário, a grande quantidade de hipertensos com baixa 

adesão ao tratamento. Além disso, observou-se que vários destes pacientes hipertensos ainda 

estão sem diagnóstico, tratamento e sem conhecer seu problema. Estes pacientes vivem na 

zona rural, sem acesso às formas de prevenção à doença, exercendo hábitos alimentares 

discrepantes com a realidade da doença e por se tratar de zona rural, o acesso é relativamente 

restrito às unidades de saúde pela dificuldade de acesso pela distancia entre os acometidos e 

as umidades de saúde.  

A demanda espontânea acaba sendo significativa na UBS de Perucaba, pois  os usuários 

vivem em regiões distantes e procuram a unidade sempre que precisam ou conseguem da 

mesma forma que nem sempre comparecem às consultas agendadas previamente 

desestruturando a agenda da equipe. Ao chegarem ao novo atendimento médico, as queixas 

estão sempre relacionadas ao problema já diagnosticado, sugerindo a falta de adesão aos 

tratamentos, farmacológico e não farmacológico. Outra situação é a automedicação 

relacionada a sintomas da hipertensão, mais comumente a dor de cabeça e que igualmente os 

que já foram diagnosticados também se apresentam descompensados e sem agendamento na 

unidade de saúde. 

6.2 Explicação do problema  

O tratamento da hipertensão arterial está diretamente condicionado à adesão ao tratamento o 

qual pode ser representado pela transformação do comportamento que o paciente apresenta 

após ser orientado por um profissional de saúde. Além disso, devem ser associadas desde 

medidas não medicamentosas até o ato de tomar o medicamento, considerando a vontade do 

indivíduo em conduzir e colaborar com o tratamento, seus sentimentos e efeitos psicológicos 

relacionados ao processo de adoecimento e no convívio com a doença (BEZERRA; LOPES; 

BARROS, 2014). Como a hipertensão não apresenta cura, o seu controle, redução ou retardo 

na ocorrência de eventos cardiovasculares, demanda tratamento adequado e por toda a vida 

(NEGREIROS; ASAKURA, 2010). 
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Esta proposta de intervenção se refere ao cuidado prestado ao portador de hipertensão e que 

não adere ao tratamento adscrito na área de abrangência da equipe nº 2 de Perucaba em Igreja 

Nova. A equipe considerou que os hipertensos não praticam hábitos e estilos de vida 

saudáveis, baixa escolaridade e não fazem a uilização de medicamentos corretamente ou por 

ignorar seu correto fluxo, ou pela dificuldade de compreender as informações prestadas pelos 

profissionais de saúde, ou ainda porque ainda não tem um diagnóstico completo. Este 

comportamento reflete de forma negativa sobre a qualidade e vida e saúde da população. 

Assim, o objetivo desta proposta é reestruturar o atendimento prestado ao hipertenso através 

do trabalho multidisciplinar para proporcionar melhorias na qualidade de vida destes 

hipertensos.   

 6.3  Seleção dos nós críticos   

Os nós críticos identificados para o problema “Grande quantidade de hipertensos com baixa 

adesão ao tratamento” na equipe nº 2 na comunidade de Perucaba em Igreja Nova - Alagoas 

foram: 

- Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial;  

- Insuficiente conhecimento sobre os medicamentos anti- hipertensivos; 

- Inadequados hábitos e estilos de vida; 

- Estrutura dos serviços de saúde deficientes (Inadequada quantidade de medicamentos e 

exames previstos em nos protocolos) 

 

6.4 Desenho das operações 

 

 

 

Quadro 2 – Desenho de operações para os nós críticos do problema “Falta de adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova - 

Alagoas  
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Desenho de operações para os nós críticos do problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da equipe nº 2 

em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas 

No crítico Operação/

projeto 

Resultados esperados Produtos esperados Recursos necessários 

Falta de adesão ao 

tratamento da 

hipertensão arterial 

Tomar 

remédio 

 

Hipertensos conscientes da 

necessidade de associar medidas 

farmacológicas e não 

farmacológicas 

Estimular adesão aos medicamentos 

e exames clínicos; reduzir a 

obesidade e sedentarismo e 

estimulo à alimentação adequada de 

carboidratos, lipídeos e outros pelo 

nutricionista. 

Organizacional: Agenda organizada 

Cognitivo: Informação sobre o de risco 

e agravos. 

Político: mobilização social e 

articulação intersetorial com rede de 

ensino. 

Financeiro: Distribuição de folhetos, 

cartilhas, etc. 

Insuficiente 

conhecimento sobre 

os medicamentos 

anti- hipertensivos 

Conhecer 

para 

prevenir 
 

Reduzir o número de 

hipertensos que não fazem o 

tratamento medicamentoso 

 

Informar e esclarecer o hipertenso e 

seus familiares  da importância do 

acompanhamento nutricional e 

físico periódico e da associação 

deste com o uso de medicamentos 

sem interrupção ou  abandono do 

tratamento. 

Organizacional: Organização da 

agenda; 

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Político: Mobilização social articulação 

intersetorial; Financeiro: Aquisição de 

recursos educativos.     

Inadequados 

hábitos e estilos de 

vida 

Viver com 

saúde 

População hipertensa informada 

sobre fatores de risco e 

consequências da falta de adesão 

ao tratamento; Modificação dos 

hábitos alimentares para 

controlar 80% dos casos  

Programas implantados de palestras 

sobre doenças crônicas. 

Programa de capacitação de 

cuidadores/familiares e agentes de 

saúde sobre a hipertensão e que é 

passado para o hipertenso.   

Organizacional: agenda adequada;  

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Políticas: Mobilização social com 

articulação intersetorial; Financeiro: 

Aquisição de recursos educativos     

Estrutura dos 

serviços de saúde 

deficientes 

(Inadequada 

quantidade de 

medicamentos e 

exames previstos 

em nos protocolos) 

Reorganiz

ar o 

serviço.  

Hipertensos adscritos 

controlados; equipe 

multidisciplinar que contribui 

com o trabalho da equipe e 

gestão que auxilie nas 

necessidades da equipe. 

Capacitação da equipe, apoio da 

equipe multidisciplinar; 

Reorganização do fluxo de exames 

e consultas especializadas compra 

de medicamentos;  

 

Político: estruturação da agenda; 

Cognitivo: adequação do serviço; 

 Organizacional: reunião entre as partes 

 Financeiro: aquisição de recursos 

educativos.  

Fonte: Próprio autor 
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6.8  Identificação dos recursos críticos  

 

Quadro 3 - Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão 

arterial” entre usuários da equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas”.  

 

Recursos críticos para o desenvolvimento das operações definidas para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” 

entre usuários da equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas 

Operação/ Projeto Recursos críticos 

Tomar remédio 

 

Organizacional: Agenda organizada 

Cognitivo: Informação sobre o de risco e agravos. 

Político: mobilização social e articulação intersetorial com rede de ensino. 

Financeiro: Distribuição de folhetos, cartilhas, etc. 

Conhecer para prevenir 

 

Organizacional: Organização da agenda; 

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Político: Mobilização social articulação intersetorial; Financeiro: Aquisição de recursos educativos.     

Viver com saúde Organizacional: agenda adequada;  

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Políticas: Mobilização social com articulação intersetorial; Financeiro: Aquisição de recursos educativos     

Reorganizar o serviço.  Político: estruturação da agenda; 

Cognitivo: adequação do serviço; 

 Organizacional: reunião entre as partes 

 Financeiro: aquisição de recursos educativos.  

Fonte: Próprio autor 
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6.6 Análise de viabilidade do plano  

Quadro 4 - Análise de viabilidade do plano definido para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da equipe 

nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas”.  

Analise e viabilidade do plano definido para problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da 

equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova - Alagoas” 

Operações/ 

Projetos 

Recursos críticos Controle dos recursos 

críticos 

Ação 

estratégica 

 Ator que 

controla 

Motivação  

Tomar remédio 

 

Organizacional: Agenda organizada 

Cognitivo: Informação sobre o de risco e agravos. 

Político: mobilização social e articulação intersetorial com 

rede de ensino. 

Financeiro: Distribuição de folhetos, cartilhas, etc. 

Equipe de saúde 

e 

multidisciplinar 

Favorável 

 

 

Não é 

necessária. 

Conhecer para prevenir Organizacional: Organização da agenda; 

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Político: Mobilização social articulação intersetorial; 

Financeiro: Aquisição de recursos educativos.    

Equipe de saúde 

e 

Multidisciplinar 

Favorável Apresentar o 

projeto às 

equipes 

Viver com saúde Organizacional: agenda adequada;  

Cognitivo: estratégias pedagógicas;  

Políticas: Mobilização social com articulação intersetorial; 

Financeiro: Aquisição de recursos educativos.     

Equipe de saúde 

e equipe 

multidisciplinar  

Favorável Apresentar o 

projeto 

 

Reorganizar o serviço.  Político: estruturação da agenda; 

Cognitivo: adequação do serviço; 

 Organizacional: reunião entre as partes 

 Financeiro: aquisição de recursos educativos.  

Equipe de saúde 

e secretários de 

atenção básica e 

saúde. 

Favorável 

 

Apresentar 

projeto 

Fonte: Próprio autor 
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6.7  Elaboração do plano operativo  

Quadro 5 - Elaboração do plano operativo para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da equipe nº 2 em 

Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas” 

Elaboração do plano operativo para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários da equipe nº 2 em 

Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas” 

Operações Resultados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

Tomar 

remédio 

 

Hipertensos conscientes da 

necessidade de associar medidas 

farmacológicas e não 

farmacológicas 

Estimular adesão aos medicamentos e 

exames clínicos; reduzir a obesidade e 

sedentarismo e estimulo à alimentação 

adequada de carboidratos, lipídeos e 

outros pelo nutricionista. 

Reunião com a gestão 

e equipes de saúde e 

multidisciplinar 

Farmacêutico 

Médico e 

ACS   

Dois meses 

para o 

início das 

atividades 

Conhecer 

para prevenir 

Reduzir o número de hipertensos 

que não fazem o tratamento 

medicamentoso 

Informar e esclarecer o hipertenso e 

seus familiares  da importância do 

acompanhamento nutricional e físico 

periódico e da associação deste com o 

uso de medicamentos sem interrupção 

ou  abandono do tratamento. 

Educação para a saúde 

através de grupos; 

Orientação sobre 

medicação e posilogia 

associadas à medidas 

preventivas 

Enfermeiro 

Médico 

Aux. 

Enfermagem 

ACS 

Início em 

quatro 

meses e 

término em 

seis meses  

Viver com 

saúde 

População hipertensa informada 

sobre fatores de risco e 

consequências da falta de adesão ao 

tratamento; Modificação dos 

hábitos alimentares para controlar 

80% dos casos.  

Programas implantados de palestras 

sobre doenças crônicas. 

Programa de capacitação de 

cuidadores/familiares e agentes de 

saúde sobre a hipertensão e que é 

passado para o hipertenso.   

Palestras na sala de 

espera, visitas 

domiciliares e grupos 

operativos 

Coordenador 

de ABS 

Enfermeiro 

Início em 

três meses 

e termina 

em 12 

meses. 

Reorganizar o 

serviço.  

Hipertensos adscritos controlados; 

equipe multidisciplinar que 

contribui com o trabalho da equipe 

e gestão que auxilie nas 

necessidades da equipe. 

Capacitação da equipe, apoio da 

equipe multidisciplinar; Reorganização 

do fluxo de exames e consultas 

especializadas compra de 

medicamentos;  

 

Apresentar projeto de 

para a equipe e gestão 

Médico 

Coordenador 

de ABS 

Enfermeiro 

Quatro 

meses  

Fonte: Próprio autor 
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6.8 Acompanhamento das operações 

Quadro 6 - Elaboração da planilha de acompanhamento das operações/projeto para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” 

entre usuários da equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas” 

Planilha de acompanhamento das operações/projeto para o problema “Falta de adesão ao tratamento da hipertensão arterial” entre usuários 

da equipe nº 2 em Perucaba/ Igreja Nova – Alagoas” 

Produtos 

 

Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo 

prazo 

Operação Tomar remédio 

Coordenação: Farmacêutico 

Estimular adesão aos medicamentos e exames clínicos; reduzir a 

obesidade e sedentarismo e estimulo à alimentação adequada de 

carboidratos, lipídeos e outros pelo nutricionista. 

Enfermeiro 3 meses Programa a ser 

implantado e 

implementado em todas 

as microáreas. 

Projeto em 

fase de 

elaboração 

2 

meses 

Operação: Conhecer para prevenir 

Coordenação: Enfermeiro 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo 

prazo 

Informar e esclarecer o hipertenso e familiares  da importância 

do acompanhamento nutricional e físico periódico e associação 

deste com o uso de medicamentos sem interrupção ou  abandono  

Médico 6 meses Programa a ser 

implantado e 

implementado. 

Projeto em 

fase de 

elaboração 

6meses 

Operação: Viver com saúde 

Coordenação: Nutricionista 

Produtos Responsável Prazo Situação atual Justificativa Novo 

prazo 

Programas implantados de palestras sobre doenças crônicas. 

Programa de capacitação de cuidadores/familiares e agentes de 

saúde sobre a hipertensão e que é passado para o hipertenso.   

Médico 9 meses Projeto em fase de 

elaboração  

Projeto em 

fase de 

elaboração 

O 

mesmo 

Operação : Reorganizar o serviço 

Coordenação: Coordenador da atenção básica 

Produtos Responsável  Prazo Situação atual Justificativa Novo 

prazo 

Capacitação da equipe, apoio da equipe multidisciplinar; 

Reorganização do fluxo de exames e consultas especializadas 

compra de medicamentos;  

Enfermeiro 2 meses Projeto em fase de 

elaboração  

Projeto em 

fase de 

elaboração  

Início 

em 1 

Mês 

Fonte: Próprio autor
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto da intervenção foi construído para os profissionais da equipe nº 2 em Perucaba/ 

Igreja Nova – Alagoas, que somente é possível quando associado à equipe multidisciplinar. Com 

as ações propostas, será possível melhorar a qualidade de vida dos hipertensos adscritos à área de 

abrangência da equipe, pois visa estimular a adesão ao tratamento da hipertensão, através da 

readequação do processo de trabalho, da informação aos hipertensos e familiares sobre a 

necessidade do controle e evitar eventos cardiovasculares, qualidade da dieta, uso dos 

medicamentos sem alterar sua posologia. Além disso, a equipe deverá reorganizar a agenda com 

reuniões entre a equipe de saúde e equipe multidisciplinar e entre os idosos ou familiares. 

O sucesso desta proposta requer avaliação, monitoramento constante, correção de rumos e 

acompanhamento pelos profissionais de saúde da equipe e da equipe multidisciplinar 

proporcionando orientações, monitoramento pelos ACS e dos demais profissionais de saúde.  

Os recursos para esta proposta baseiam-se em ações direcionadas para atingir um objetivo de 

cada vez, com melhoria gradativa do cuidado através de as ações educativas, atividades e 

interação entre equipe e usuários, estímulo e necessidade da modificação de hábitos de vida, 

aumento da estima e controle da hipertensão. Com esta intervenção espera-se melhorar a 

compreensão dos hipertensos sobre sua condição de saúde aderindo à terapia medicamentosa e 

não medicamentosa necessária para o controle da pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

REFERENCIAS 

 

ANDRADE, J., P.; VILAS-BOAS, F.;  CHAGAS, H.;  ANDRADE,  M. .Aspectos 

Epidemiológicos da Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica. Arq Bras 

Cardiol, v. 79, n.4, p. 375-9, 2002. 

BARRETO, M., S.; REINERS, A., A., O.; MARCON, S., S. Conhecimento sobre hipertensão 

arterial e fatores associados à não adesão à farmacoterapia. Rev. Latino-Am. Enfermagem.,  v. 

22, n. 3, p. 484-90, mai-jun. 2014.   

BEZERRA, A., S., M.; LOPES, J., L.; BARROS, A., L., B., L. Adesão de pacientes hipertensos 

ao tratamento medicamentoso. Rev Bras Enferm., v. 67, n. 4, p. 550-5, jul-ago., 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.Brasília. 2006.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. 

Dispõe sobre a implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, 2013 

CAMPOS, F. C. C.; FARIA H. P.; SANTOS. M. A. Planejamento e avaliação das ações em 

saúde. 2 ed. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 2010 

CASTRO, M., E.; ROLIM, M., O.; MAURICIO, T., F. Prevenção da hipertensão e sua relação 

com o estilo de vida de trabalhadores. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 18, n. 2, p. 184-

189,  Junho.  2005 .  

FARIA,  H., T., G.;
 
SANTOS, M., A.; ARRELIAS , C., C., A.;

 
RODRIGUES, F., F., 

L.;
 
GONELA, J., T.; TEIXEIRA, C., R., S.;

 
ZANETTI, M., L. Adesão ao tratamento em diabetes 

mellitus em unidades da Estratégia Saúde da Família. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 

48, n. 2, p. 257-263,  Abr.  2014 .  

FIGUEIREDO, N., N.; ASAKURA, L. .Adesão ao tratamento anti-hipertensivo:dificuldades 

relatadas por indivíduos hipertensos. Acta paul. enferm., v. 23, n. 6, p. :782-7, 2010. 

GOMES, B., M., R.; ALVES, J., G., B. Prevalência de hipertensão arterial e fatores associados 

em estudantes de Ensino Médio de escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, 

Pernambuco, Brasil, 2006. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 25, n. 2, p. 375-381,  Fev.  

2009 . 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE cidades, 2016.   

Disponivel em: <  https://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php? =alagoas|igreja-

nova|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide-et%E1ria>. Acesso em: 26 

de dezembro de  2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Contagem Populacional. 

2017 Disponivel em: https://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php? 

20&codv=v58&search=alagoas|igreja-nova|sintese-das-informacoes-2008>. Acesso em: 12 de 

fevereiro de 2018 



36 

 

LEITE, S., N.; VASCONCELLOS, M., P. C. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos 

para a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc. saúde coletiva, v. 8, 

n. 3, p. 775-782, 2003. 

LESSA, I. .Hipertensão arterial sistêmica no Brasil: tendência temporal. Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, v.26, n. 8, p. 1470-1471, ago, 2010. 

LIMA, M., G.;
 
 ÁLVARES, J.;

 
GUERRA JUNIOR, A., A.;  COSTA, E., A.;

 
GUIBU, I., 

A.;
 
LOPES, M., C., L.; MARCON, S., S. A hipertensão arterial e a família: a necessidade do 

cuidado familiar. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo,  v. 43, n. 2, p. 343-350,  Junh.  2009.  

 

MARIN, N., S.; SANTOS, M., F.; MORO, A., S. Percepção de hipertensos sobre a sua não 

adesão ao uso de medicamentos. Rev Esc Enferm USP , v. 50, n.  n.esp, p. 061-067. 2016. 

MENDES, L., M., O.; BARROS, J., S., T.; BATISTA, N., N., L., A., L.; SILVA, J., M., O. 

Fatores associados a não adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica: uma revisão 

integrativa. Revista Univap. São José dos Campos, v. 20, n. 35, p. 56-68, jul.2014. 

NEGREIROS, N., F.; ASAKURA, L. Adesão ao tratamento anti-hipertensivo: dificuldades 

relatadas por indivíduos hipertensos. Acta paul enferm., n. 23, n. 6, p. 782-7. 2010. 

RADOVANOVIC, C., A., T.,  SANTOS,  L., A.;  CARVALHO, M., D., B.; MARCON, S., S. 

Hipertensão arterial e outros fatores de risco associados às doenças cardiovasculares em adultos. 

Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 22, n. 4, p.  547-53, jul.-ago. 2014. 

SÁ, M., C.; PEPE, V., L., E. Planejamento estratégico. In: ROZENFELD, S. ( org). 

Fundamentos da Vigilância Sanitária [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, pp. 

196-232. Disponível em < http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258-

12.pdf>. Acesso em 25 de maio de 2018 

SOUSA, L., B.; SOUZA, R., K., T.; SCOCHI, M., J. Hipertensão arterial e saúde da família: 

atenção aos portadores em município de pequeno porte na região Sul do Brasil. Arq. Bras. 

Cardiol.,  São Paulo ,  v. 87, n. 4, p. 496-503,  Oct.  2006 .  

SOUZA, A., C., C.; BORGES, J., W., P.; MOREIRA, T.,  M., M.. Qualidade de vida e adesão ao 

tratamento em hipertensão: revisão sistemática com metanálise. Rev Saúde Pública, São 

Paulo,  v. 50,  71,   2016. [on line]. Disponível em: < http://www.rsp.fsp.usp.br/wp-

content/uploads/articles_xml/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415/0034-8910-rsp-S1518-

87872016050006415-pt.x83745.pdf >. Acesso em 05 de maio de 2018.  

SOUZA, A., L., L.; JARDIM, P., C., B. Veiga. A Enfermagem e o paciente hipertenso em uma 

abordagem multiprofissional: relato de experiência. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  Ribeirão 

Preto,  v. 2, n. 1, p. 5-17,  jan.  1994.  

TAVARES, N., U., L.; BERTOLDI, A., D.; MENGUE, S., S.; ARRAIS, P., S., D., LUIZA, V., 

L.; OLIVEIRA, M., A.; RAMOS, L., R.; FARIAS, M., R.; DAL PIZZOL,  T., S. Fatores 

associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico de doenças crônicas no Brasil. Rev 

Saúde Pública. v. 50, supl. 2, p.  10s . 2016.  

http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258-12.pdf
http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258-12.pdf
http://www.rsp.fsp.usp.br/wp-content/uploads/articles_xml/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415-pt.x83745.pdf
http://www.rsp.fsp.usp.br/wp-content/uploads/articles_xml/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415-pt.x83745.pdf
http://www.rsp.fsp.usp.br/wp-content/uploads/articles_xml/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415/0034-8910-rsp-S1518-87872016050006415-pt.x83745.pdf


36 

 

V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. Arq. Bras. Cardiol.,  São 

Paulo ,  v. 89, n. 3, p. e24-e79,  Set.  2007 . Disponível em<  

http://www.scielo.br/pdf/abc/v89n3/a12v89n3.pdf; Acesso em 04 de maio de  2018. 

VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo ,  v. 

95, n. 1, supl. 1, p. I-III,    2010 . 

VIANNA, L., G.; VIANNA, C.; BEZERRA, A., J., C. Relação médico-paciente idoso: desafios 

e perspectivas. Rev. bras. educ. med.,  Rio de Janeiro ,  v. 34, n. 1, p. 150-159,  Mar.  2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/abc/v89n3/a12v89n3.pdf

