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RESUMO 

 

 

 

A hipertensão arterial sistêmica representa um dos maiores desafios em saúde pública e 

constitui um problema de saúde extremamente comum no Brasil. É uma patologia de alta 

prevalência em idosos, podendo acometer mais de 60% da população acima de 60 anos. A 

pressão arterial não controlada apresenta estreita relação com eventos cardiovasculares, fatais 

ou não, com diminuição da qualidade de vida, além do custo elevado ao sistema de saúde. 

Este trabalho tem como objetivo, propor um plano de intervenção para melhorar a adesão ao 

tratamento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica.  Foi realizado um levantamento 

bibliográfico, utilizando várias bases de dados sobre hipertensão arterial e adesão ao 

tratamento. O plano de intervenção foi realizado seguindo os passos do planejamento 

estratégico situacional. Espera-se que com a implantação do projeto possibilitar a melhora do 

conhecimento dos usuários com relação à doença hipertensiva e suas complicações. O sucesso 

do plano de intervenção para mudanças de comportamento depende do trabalho contínuo da 

equipe.   

 
Palavras-chave: Hipertensão. Adesão ao tratamento. Atenção primária à saúde. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Systemic arterial hypertension represents one of the greatest public health challenges and 

constitutes an extremely common health problem in Brazil. It is a pathology of high 

prevalence in the elderly, and can affect more than 60% of the population over 60 years. 

Uncontrolled blood pressure is closely related to cardiovascular events, fatal or not, with a 

decrease in the quality of life, besides the high cost to the health system. This study aims to 

propose an intervention plan to improve adherence to the treatment of patients with systemic 

arterial hypertension. A bibliographic survey was performed using several databases on 

hypertension and adherence to treatment. The intervention plan was carried out following the 

steps of situational strategic planning. It is hoped that with the implementation of the project, 

it will be possible to improve the knowledge of users regarding hypertensive disease and its 

complications. The success of the intervention plan for behavior changes depends on the 

team's ongoing work. 

 

Keywords: hypertension. Adherence to treatment. Primary attention health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Uberaba é uma das microrregiões do estado brasileiro de Minas Gerais, 

situada na região Sudeste do país. Pertencente à mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba. Está localizado a 481km a oeste da capital estadual. Sua população estimada em 

2018 era de 330.361 habitantes, sendo assim o oitavo município mais populoso do estado. 

 A microrregião é formada pela união de sete municípios e possui uma área total de 

4524 km². Nos dias atuais a cidade é um centro comercial dinâmico, com agricultura 

produtiva, comércio, e um importante parque industrial. Pioneira na raça Zebu recebe 

visitantes de várias regiões do Brasil e do Mundo durante as feiras realizadas na Associação 

Brasileira dos Criadores de Zebu que ocorrem no quarto mês do ano. A mais famosa é a 

Expozebu, considerada a maior do mundo com prêmios disputados pelos melhores criadores. 

No ano, são realizadas feiras exclusivas para cada raça bovina: Mega Leite, Expo Genética, 

Expoinel e por último a Expobrahman (IBGE, 2018). 

 Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 

6,4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4,4. Na comparação com cidades 

do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 228 de 

853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 517 de 853. A taxa 

de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,7 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 417 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 2574 de 5570 

dentre as cidades do Brasil (CIDADES E ESTADOS DO BRASIL, 2015). 

 A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9,23 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 1,4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com 

todos os municípios do estado, fica nas posições 467 de 853 e 174 de 853, respectivamente. 

Essa taxa, quando comparada às outras cidades do Brasil apresentam posições de 3421 de 

5570 e 1967 de 5570, respectivamente, (CIDADES E ESTADOS DO BRASIL, 2015). 

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 10,9%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 310 de 853 e 471 de 853, respectivamente. 

Comparando com outras cidades do país, ficava na posição 3453 de 5570 e 2940 de 5570, 

respectivamente. Considerando os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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mínimo por pessoa, tinha 33,7% da população nessas condições, o que o colocava na posição 

601 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3850 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

(CIDADES E ESTADOS DO BRASIL, 2015). 

Apresenta 73,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado; 80,5% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 17,1% de domicílios urbanos em vias 

públicas, com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio), 

(CIDADES E ESTADOS DO BRASIL, 2015). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

 O Bairro Abadia, o maior de Uberaba, também é um dos mais respeitáveis e um dos 

mais antigos. Ele está localizado em uma das sete colinas, ao redor do Córrego das Lages, 

onde começou a se formar o arraial que deu origem ao município. Nessa época era conhecido 

como Alto da Misericórdia. A localização espacial da comunidade é urbana e a população está 

concentrada num aglomerado de casas, com ruas pavimentadas, água encanada e esgoto. 

 A economia local é baseada na agricultura e agropecuária, o município conta com 

grande quantidade de gado zebu, de corte e de leite, os quais contribuem ao desenvolvimento 

da economia municipal.  

Quanto à organização dos serviços de saúde, a comunidade conta com quatro 

Unidades Básicas de Saúde, 12 escolas, três creches, nas quais os profissionais que nela 

trabalham, servem de apoio nas atividades educativas. A comunidade conta com uma 

diversidade de espaços para exercer a prática religiosa, como por exemplo, igreja católica 

(São José), igrejas evangélicas, centros espíritas e de candomblé. O centro espírita Fernando 

Enrique, desempenha atividades sociais e distribui cestas básicas para as famílias carentes. 

 A População da área adstrita tem acesso as atividades educativas e de lazer do 

Centro Municipal Educacional Avançada (CEMEA) da Abadia, com horário de 

funcionamento das 7:00 às 22:00 horas, sendo as vagas distribuídas entre os alunos 

matriculados em escolas públicas e a comunidade. As atividades oferecidas correspondem a 

natação, hidroginástica, futebol, vôlei, basquete, dança de salão, zumba, boxe fitness, karatê, 

judô, cursos de pintura, balé e teatro. O CEMEA ainda possui uma biblioteca aberta à 

comunidade no período noturno, onde são desenvolvidas atividades educacionais para jovens 

e adultos. O espaço dispõe de um consultório odontológico e um oftalmológico, cujos 

atendimentos são destinados para os alunos. 
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Na comunidade também existe muitos comércios, número significativo de bares com 

a presença constante de jovens e adultos, resultando frequentemente em atos de violência 

(brigas e assaltos). O comércio local é constituído por pequenos pontos comerciais, como 

bares, vendas de alimentos e panificadoras. 

Em relação ao saneamento básico, o município tem serviços de coleta de lixo através 

de transporte disponibilizado pela prefeitura. O destino final do mesmo é o aterro sanitário, 

mas muitos moradores descartam lixos residuais em locais inadequados, fato que pode trazer 

consequências sérias e danosas à saúde pública e ao meio ambiente. Na comunidade existem 

dois terrenos baldios, no qual se verificou a presença de entulhos, ocasionando a disseminação 

de animais peçonhentos e aumento de focos de dengue. O município tem acesso aos serviços 

de coleta e tratamento de esgoto e à água potável. Para o lazer, o município conta com campos 

para jogar futebol, academias ao ar livre e praças. São realizadas também festas tradicionais 

na cidade nos meses de junho e dezembro, além das atividades educativas e de lazer que são 

desenvolvidas pelo CEMEA. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município 

segundo o último censo no ano 2010 foi de 0,772, sendo considerado como alto, (IBGE 

,2018). A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,7 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 417 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 2574 

de 5570 dentre as cidades do Brasil, (CIDADES E ESTADOS DO BRASIL, 2015). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A rede de Atenção Básica do município está composta por 27 Unidades de Saúde da 

Família (UBS). O município ainda não tem equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

porém existe o Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), o qual, funciona como núcleo de 

apoio à atenção básica, nele, são realizados atendimentos nas áreas de pediatria, geriatria, 

dermatologia, psicologia, pequenas cirurgias, acompanhamentos fisioterápico, nutricional e 

prática de educação física, as consultas são realizadas com agendamento prévio. O município 

possui oito hospitais e uma clínica privada. Os gestores municipais com o auxílio dos 

profissionais de saúde desenvolvem, planejam, coordenam e executam a política de saúde do 

município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar. Além disso, 

planejam e executam constantemente ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Essas 

ações oferecem condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde da 

população, reduzindo diversos agravos e controlando as doenças endêmicas e parasitárias, 

melhorando assim, a vigilância em saúde. É possível notar avanços, em se tratando das 
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implementações de novos núcleos em atenção primaria à saúde. Entre as Subsecretarias de 

Saúde estão a Gerencia do NAPS (Núcleo de Atenção Primária à Saúde), Gerencia de 

Atenção Primária, Gerencia de Vigilância em Saúde e Conselho Municipal. 

1.4 A Unidade Básica de Saúde São Vicente 

 

A UBS São Vicente foi criada dia 21 de dezembro de 2007, com a finalidade de 

promover o acesso da população ao SUS municipal e incrementar as ações da atenção 

primária à saúde. Está localizada na zona urbana do município. A área de cobertura contempla 

859 famílias cadastradas, totalizando o número de 3305 pessoas, onde 1972 são mulheres e 

1333 são homens. 

Com relação à infraestrutura, a UBS está constituída por uma recepção, onde fica o 

arquivo de prontuários. Apresenta uma sala de espera; sala de curativos, a qual possui 

material de sutura, material para curativos e medicação básica de uso endovenoso; uma sala 

de vacina, a qual é pequena, mas suficiente para manter o programa de vacinação; dois 

banheiros (um público e um para funcionários da UBS); uma farmácia; um consultório de 

enfermagem; um consultório médico, os quais contam com equipamentos básicos para 

realizar o atendimento. A unidade também possui um consultório odontológico; sala de 

observação; sala de pré-consulta e teste do pezinho; cozinha e sala de repouso. Todos os 

cômodos da UBS cumprem com a metragem preconizada pelo Ministério da Saúde.  

A população tem facilidade de acesso aos serviços de saúde da atenção básica. A 

UBS constitui o primeiro ponto de contato do indivíduo com o sistema de saúde e sua 

localização espacial permite que seja de fácil acesso para a população. Mas, possui 

dificuldades de acesso aos serviços especializados.  Os pacientes devem aguardar uma longa 

fila de espera para o agendamento a consultas de nível secundário.  

O processo e a gestão do trabalho são realizados de forma compartilhada, através do 

trabalho em equipe, mediante as reuniões que são realizadas semanais, onde são discutidas 

propostas para organizar e desenvolver o trabalho, de tal forma, que impacte na qualidade da 

assistência. Mas, ao mesmo tempo é possível a realização de um trabalho interdisciplinar, 

criativo e integrador da riqueza da diversidade de formação dos profissionais em saúde. Isso 

tem permitido a satisfação dos profissionais, que fazem parte da UBS, mas também da 

comunidade. 

Em relação à qualidade das relações interpessoais entre os profissionais e pacientes 

foram traçadas várias estratégias para cumprir os sete pilares que definem os atributos da 
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qualidade em saúde, que são a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a 

aceitabilidade, a legitimidade e a equidade. Muitos destes atributos eram desconhecidos por 

uma parte da equipe. Por isso, foram realizadas palestras educativas que abordaram este tema. 

Os avanços foram satisfatórios, onde conseguimos conquistar a confiança da população, o que 

permitiu alcançar os objetivos propostos na UBS e na comunidade. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família São Vicente, da Unidade Básica de Saúde São Vicente 

 

A equipe é formada por uma médica, um enfermeiro, sete agentes comunitários, um 

cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal. Todos os integrantes da equipe realizam 

acompanhamento dos usuários em todo o processo de saúde-doença. A equipe trabalha com 

muita responsabilidade, não somente individual, mas também coletivamente. Além disso, 

existe uma conscientização da equipe, em relação às responsabilidades pelo cuidado da 

população e responsabilidade sanitária. O trabalho da equipe é realizado considerando a 

dinamicidade existente no território, em que vive nossa população, observando os critérios de 

risco, as vulnerabilidades, a resiliência e o imperativo ético, de que se deve acolher a toda e 

qualquer demanda, que apresente necessidade de saúde ou sofrimento. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe São Vicente 

 

A equipe de saúde São Vicente está composta por vários profissionais, e todos atuam 

num território definido, no qual são realizados um conjunto de ações de saúde, em âmbito 

individual e coletivo, relacionadas com a promoção, a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento, promovendo uma atenção integral. São realizadas várias ações no território e na 

comunidade, como as visitas domiciliares, ações intersetoriais e de controle social. Todos os 

serviços oferecidos à população pela equipe estão distribuídos numa carga horária de 40 horas 

por semana, os 12 meses do ano. São realizadas semanalmente palestras educativas, onde são 

discutidos os agravos mais prevalentes na comunidade. Esta iniciativa tem permitido 

conquistar a confiança da população e facilitado alcançar os objetivos propostos nas reuniões 

com a comunidade e equipe. O horário de funcionamento da UBS é das 8 horas da manhã até 

12 horas, tendo um intervalo de descanso de 1 hora. Após os profissionais retornam as 

atividades das 13 horas às 17 horas, cumprindo a carga horária de 40 horas semanais. 
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1.7 O dia a dia da equipe São Vicente 

 

A Unidade de Saúde São Vicente, como qualquer outra, constitui a principal porta de 

entrada para o usuário do Sistema Único de Saúde e as redes de atenção à saúde. O dia a dia 

da equipe é bem agitado, pois na maioria das vezes a Unidade está lotada e às vezes as filas 

para o atendimento são longas, por falta de profissionais em outras UBS. Mesmo assim, os 

trabalhos são orientados pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social. 

O dia da Unidade começa sempre com o acolhimento dos usuários. Posteriormente, 

eles são direcionados à pré-consulta, onde é realizada a triagem, levando-se em consideração 

o princípio da equidade. Após, os profissionais prestam os atendimentos até meio dia. A 

equipe possui um intervalo de uma hora para o almoço e retornam as suas atividades às 13 

horas. No horário da tarde são realizadas consultas que podem ser agendadas ou não. Além 

disso, são realizadas visitas domiciliares duas vezes na semana, que são feitas por qualquer 

membro da equipe, incluindo o NASF. A UBS São Vicente realiza atividades de promoção e 

prevenção em saúde, por meio de palestras educativas, oficinas, distribuição de cartazes, etc. 

Estas atividades têm permitido o fortalecimento do vínculo entre a equipe e a comunidade e, 

proporcionado a efetivação de vários objetivos propostos. As palestras educativas são 

realizadas de forma permanente, três vezes na semana na UBS, uma semanal na comunidade e 

uma na escola.  O dia e horário para cada uma das atividades propostas dependem da agenda 

de trabalho confeccionada pela equipe, a qual é atualizada de forma semanal. A UBS estudada 

conta com grupos de pacientes com doenças crônicas, de gestantes, de idosos e de 

adolescentes. Esses grupos têm programação especifica. Geralmente os encontros são 

realizados uma vez por semana, com exceção do grupo de doenças crônicas, que se reúnem 

três vezes na semana, para realizar caminhadas coletivas e discussão de algum tema 

especifico relacionado a sua doença de base. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo) 

 

Os principais problemas de saúde encontrados na área de abrangência foram: 

 Baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo, levando ao não controle da doença de 

base; 

 Altos índices de pacientes com sobrepeso e obesidade; 
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 Dificuldades para realizar atividades de promoção e prevenção em saúde na 

comunidade, por falta de motivação por parte dos usuários; 

 Inadequada recolecção de residuais sólidos e líquidos, propiciando grandes índices de 

vetores como roedores, baratas e mosquitos em algumas áreas da comunidade. 

 Muita violência (assaltos, homicídios) na área de abrangência; 

 Ausência de implantação de rotinas para a realização de exame de Papanicolau. 

 O alto índice de pacientes com Hipertensão arterial não controlada constitui uns dos 

problemas mais preocupantes para nossa equipe. Por tal motivo, esse tema foi 

escolhido para realizar o projeto de intervenção. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção (segundo 

passo) 

 

Após a análise dos principais problemas de saúde da comunidade, a equipe decidiu 

escolher um problema passível de enfrentamento, mensurando sua importância e urgência.  

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tornou-se um problema de saúde pública pelo 

impacto econômico e ônus que acarreta no sistema social e de saúde, refletindo na qualidade e 

expectativa de vida dos indivíduos. A prevenção de alterações irreversíveis no organismo 

exige o seu controle continuado, além de ações individuais e coletivas. No Brasil, a 

prevalência da HAS é de aproximadamente de 32,5% de adultos, contribuindo direta ou 

indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016). Porém, em torno de 16 a 50% dos hipertensos, que iniciam o 

tratamento, desistem da medicação anti-hipertensiva no primeiro ano (OLIVEIRA et al., 

2011). 

 As informações sobre o controle dos pacientes hipertensos foram baseadas na 

análise dos dados das fichas de prontuários. Também, nas consultas realizadas, foram 

indagadas questões sobre os conhecimentos dos pacientes em relação à doença. Além disso, 

foi avaliada a percepção de que eles possuem quanto a importância do tratamento adequado 

para a sua saúde. A partir dos levantamentos realizados, percebeu-se a existência da 

desinformação e falta de percepção do risco por parte de muitos pacientes, motivo pelo qual 

foi determinada a elaboração desta proposta de intervenção. 
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Quadro 1 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde São Vicente, Unidade Básica de Saúde São Vicente, 

município de Uberaba-Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixa adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo. 

Alta 30 Total 1 

Muita violência (assaltos, 

homicídios) na área de 

abrangência. 

Alta 30 Parcial 2 

Dificuldades para realizar 

atividades de promoção e 

prevenção  

Alta 20 Total 3 

Inadequada coleta de 

residuais sólidos e líquidos 

Alta 20 Total 4 

Altos índices de pacientes 

com sobrepeso e 

obesidade. 

Alta 20 Parcial 5 

Ausência de rotina 

implantada para a 

realização do exame 

Papanicolau 

Alta 30 Parcial 6 

Fonte:  

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 



20 
 

2 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil dados do VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico- 2006 a 2014) indicam que a prevalência da HAS autorreferida entre indivíduos 

com 18 anos ou mais, residentes nas capitais, variou de 23% a 25% (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Porém, em torno de 16 a 50% dos hipertensos 

que iniciam o tratamento, desistem da medicação anti-hipertensiva no primeiro ano, devido 

muitas vezes a falta de sintomas (OLIVEIRA et al., 2011), pois a hipertensão na maioria das 

vezes é assintomática. A baixa adesão ao tratamento é um dos principais fatores para a 

persistência de valores elevados da pressão arterial (GEWEHR et al., 2018). Portanto, 

trabalhar a adesão ao tratamento com os pacientes se torna de extrema importância, pois 

segundo a Organização Mundial de Saúde, a adesão ao tratamento em países desenvolvidos 

está em torno de 50% e nos países em desenvolvimento esse valor é bem menor (WHO, 

2003). 

  Com o levantamento realizado, na Unidade Básica de Saúde São Vicente, em 

Uberaba, Minas Gerais, com relação à hipertensão arterial, verificou-se alto índice de 

pacientes que não apresentam controle adequado. Isso pode trazer complicações 

cardiovasculares e onerar os sistemas de saúde. Assim, a equipe de saúde identificou como 

"nó crítico" principal a não adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico. Para 

enfrentar essa situação foram propostas ações educativas e preventivas. Os possíveis fatores 

que poderiam ser trabalhados para melhorar a adesão ao tratamento foram a participação ativa 

do paciente ao tratamento; mudanças no estilo de vida; simplificação dos esquemas 

terapêuticos; ações educativas e o efetivo relacionamento paciente, família e equipe 

interdisciplinar. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Propor um plano de intervenção para melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento 

da Hipertensão Arterial Sistêmica, na Unidade Básica de Saúde São Vicente, em Uberaba-

Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar os fatores que interferem no tratamento anti-hipertensivo dos usuários da 

Unidade Básica de Saúde São Vicente; 

Otimizar o tratamento anti-hipertensivo por meio da orientação dos pacientes portadores 

de hipertensão arterial sistêmica; 

Melhorar o atendimento por meio da capacitação dos profissionais sobre o tema; 

Proporcionar trocas de experiências entre a equipe e usuários sobre o tema proposto. 
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4 METODOLOGIA 

 
O diagnóstico situacional foi realizado pelo método da estimativa rápida onde foram 

identificados os problemas mais relevantes existentes no território da unidade. 

Para o embasamento teórico do tema realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde 

foram utilizados trabalhos científicos disponíveis em base de dados como: Biblioteca Virtual 

em Saúde, Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, SciELO, Medline e 

Pubmed. Com a realização do levantamento, os textos e os artigos foram selecionados 

conforme sua relevância e aplicabilidade. 

          O método utilizado para a realização deste projeto foi o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). Neste método, o primeiro passo foi à definição dos problemas, na Unidade 

Básica de Saúde São Vicente, em Uberaba-Minas Gerais. Assim, definiu-se aqueles mais 

comuns enfrentados na Estratégia Saúde da Família. Em seguida, identificou-se o problema 

prioritário que foi "a baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo". Após, foram 

estabelecidos os "nós críticos" e as ações a serem implantadas de acordo com Campos; Faria; 

Santos (2017). 

Para a redação do texto foram utilizadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações de Corrêa; Vasconcelos; Souza (2013).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1. Hipertensão arterial 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um dos maiores problemas de 

saúde no Brasil, atingindo em média 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos e mais de 60% 

dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular. Junto com o Diabetes Mellitus, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) 

apresenta um impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, 

estimada em US$4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Porto et al., (2010); Machado; Kayanuma (2010) também fazem referência a esta 

doença, expressando que a HAS é uma patologia altamente prevalente, com custo social 

elevado. Mesmo com os avanços do conhecimento das suas causas e tratamento, continua 

mantendo baixas taxas de adesão e controle, com consequentes repercussões nos altos índices 

de morbidade e mortalidade cardiovasculares. 

A HAS é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por elevação sustentada 

dos níveis pressóricos maior ou igual 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a 

distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos–alvo, sendo agravada 

por outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e 

Diabetes Mellitus. Mantém associação independente com eventos como morte súbita, AVE, 

infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal 

crônica, fatal e não fatal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

5.1.1 Fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica 

 
Os fatores de risco para a HAS relacionam-se à idade, sexo, cor da pele, excesso de 

peso, obesidade, ingestão de sal, consumo de álcool, estresse, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genéticos. Em relação a idade, em torno de 60% da prevalência da HAS 

ocorre acima de 65 anos. A prevalência da HAS é maior em homens até os 50 anos e, a partir 

desta idade, torna-se mais frequente em mulheres não brancas (OLIVEIRA et al., 2011). O 

excesso de peso e a gordura central acarretam maior risco para o aparecimento de HAS, bem 

como, a ingestão excessiva de sódio. O efeito hipotensor da restrição de sódio tem sido 
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demonstrado. Em populações que utilizam dieta pobre em sal não foram constatados casos de 

HAS. Em relação à ingestão de álcool, como fator de risco para o desenvolvimento de HAS, 

verifica-se que o consumo excessivo de etanol está associado à ocorrência de HAS (SILVA et 

al., 2010). Fatores genéticos também interferem no desenvolvimento de HAS. Ainda, 

constatou-se maior prevalência de hipertensos entre os indivíduos de menor escolaridade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 

5.2. Adesão ao tratamento e dificuldades de adesão ao tratamento 

 
 

Como toda patologia crônica, que precisa de acompanhamento e tratamento 

contínuo, o paciente habitualmente não cumpre as orientações das prescrições médicas e do 

tratamento não farmacológico. 

Fernandes et al. (2011) demonstraram que a não adesão ao tratamento refere-se a um 

comportamento não coincidente com as recomendações feitas pelos profissionais de saúde. 

Assim, existem várias formas do paciente não aderir ao tratamento, como o não 

comparecimento às consultas médicas e o não seguimento às mudanças no estilo de vida 

recomendado.  

De acordo com Gomes et al. (2010) diversos fatores interferem no controle dos 

níveis da pressão arterial dos usuários do sistema. Entre esses, o estado civil, o nível de 

escolaridade, a ocupação, o tempo de tratamento, o número de medicamentos e os efeitos 

adversos. Consideram também a abordagem individualizada, pois o tratamento poderá ser 

promissor, levando-se em conta a vivência, as crenças e os valores podendo proporcionar 

maior adesão às recomendações. 

Araújo e Garcia (2006) identificaram os aspectos relacionados ao paciente, ao regime 

terapêutico e ao sistema de saúde, considerando como atributos para o conceito, a participação 

ativa no tratamento e a realização de mudanças no estilo de vida. As variáveis 

sociodemográficas, conhecimentos e crenças do paciente sobre a HAS, o apoio familiar e 

social, apresentam-se como fatores relacionados ao paciente na adesão ao tratamento anti-

hipertensivo. 

Quando o tratamento é mais complexo e mais longo, a baixa adesão torna-se mais 

frequente. A adesão ao tratamento é fundamental para atingir resultados favoráveis de saúde 

na população hipertensa. Entretanto, não é uma tarefa fácil e muitas vezes a falta de 
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conhecimento é seu principal obstáculo. Fernandes et al. (2011) ressaltaram que a adesão 

ocorre somente quando o paciente tem a percepção dos benefícios e resultados positivos, 

tornando-se suficientemente motivado a aderi-lo. Sugere-se, assim, que o hipertenso assuma a 

participação em seu tratamento como agente, em contraposição ao paciente, termo este 

associado à ideia de passividade (FERNANDES, et al., 2011). 

            Traçar estratégias visando melhorar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o 

controle da HAS devem ser objetivos de todos os profissionais de saúde que atuam nas redes 

pública e privada, e de seus gestores. 

A Estratégia Saúde da Família, por suas ações destinadas ao indivíduo, à comunidade 

e ao meio-ambiente, onde a aplicação da promoção, da prevenção, do tratamento e da 

reabilitação, torna-se uma realidade e onde os profissionais podem alcançar um alto grau de 

relacionamento com a comunidade. Assim, nesse local, as possibilidades de sucesso no 

acompanhamento dos hipertensos dependem da motivação da equipe (MANO; PIERIN, 

2005). 

A importância da experiência está no potencial de estimular a construção de 

conhecimentos por meio de uma perspectiva dialógica, interativa, em que os 

problemas e soluções são compartilhados, caracterizando-se como uma 

estratégia efetiva de promoção da saúde. E uma das estratégias que 

favorecem a ação integrada da equipe multiprofissional em processos de 

educação em saúde é a criação de grupos operativos com temáticas 

específicas relacionadas a patologia. (Wichmann et al., 2011, p. 309). 
 
  

A diminuição no número de medicamentos utilizados e da frequência das doses, 

preferencialmente em dose única, pode facilitar a adesão na abordagem da terapêutica 

farmacológica. A preferência dos pacientes por dose única do medicamento, associado aos 

horários coincidentes com atividades rotineiras matinais, reforçam a adesão ao tratamento 

(ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

Um ponto favorável na adesão ao tratamento é a evolução dos fármacos com maior 

efetividade e diminuição dos efeitos colaterais. Coelho; Nobre (2006) citam que a principal 

medida, entre as 58 intervenções da OMS, para melhor adesão ao tratamento da HAS foi a 

simplificação do esquema terapêutico com a redução das doses.  

Farias et al., (2011) considerou que um melhor controle da HAS, pode ser obtido 

pela atuação da equipe interdisciplinar em comparação ao sistema de atendimento tradicional 

realizado apenas pelo médico, em um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 

abrangendo 195 pacientes, acompanhados em uma Unidade Básica de Saúde.  Um sistema 
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organizado de registro e controle de pacientes hipertensos, associado às ações de busca ativa 

dos pacientes faltosos, por meio de contatos telefônicos ou visitas domiciliares, gera no 

paciente o sentimento de estar sendo cuidado.  

A qualidade do atendimento da equipe de saúde e a satisfação do hipertenso com o 

atendimento são pontos fundamentais na adesão ao tratamento. No acolhimento pelos 

membros da equipe de saúde se torna necessário levar em consideração os sentimentos de 

estímulo, esperança, compreensão e respeito às inquietudes, aos sintomas e limitações do 

paciente em seu processo de adaptação à doença (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

A família também é de fundamental importância para que o tratamento da HAS 

alcance seus objetivos. Araújo; Garcia (2006) relataram que a HAS pode gerar transformações 

na família ao provocar limitações no estilo de vida em todos os elementos do núcleo familiar. 

Além do que, visitas aos familiares e aos pacientes em seu próprio ambiente, propiciaria o 

contato e o desenvolvimento de atividades educativas, não só com o paciente, mas com a 

família. Assim, pode-se verificar maior adesão ao tratamento e controle dos níveis pressóricos 

nos pacientes que percebiam a família como apoio e suporte social. 

Os grupos educativos das unidades de saúde junto à comunidade contribuem para a 

evolução deste processo (MANO; PIERIN, 2005). A importância dos grupos educativos na 

mudança de estilo de vida e incentivo à adesão ao tratamento da HAS facilita o acesso e o 

entendimento das informações que contribuem para a prevenção e promoção à saúde 

(OLIVEIRA, 2011). 

O comparecimento frequente à unidade de Saúde (UBS) melhora a monitorização 

dos níveis pressóricos, a possibilidade de receber informações sobre a doença, podendo trazer 

maior motivação individual, contribuindo na adesão ao tratamento da HAS. O auto 

monitoramento pode aumentar a motivação do paciente ao propiciar a autorresponsabilidade, 

acarretando melhora no controle da pressão arterial e propiciando participação ativa do 

paciente no tratamento (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

Nas unidades de saúde, foi criado em 2002, "o Programa HIPERDIA", pelo 

Ministério da Saúde. Trata-se de um plano de atenção à HAS e Diabetes Mellitus, 

estabelecendo diretrizes para ampliar as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e 

controle dessas doenças, mediante a reorganização do trabalho. Nas unidades de saúde, 

realizam-se reuniões com as equipes, voltadas para hipertensos e diabéticos, onde os pacientes 

recebem orientação sobre suas doenças, compartilham suas dificuldades e recebem os 
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medicamentos necessários ao tratamento, mensalmente. A principal meta das ações da equipe 

de saúde ao hipertenso é a adesão do indivíduo ao tratamento (BRASIL, 2002). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

           Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São Vicente, em 

Uberaba-Minas Gerais, levando ao não controle da pressão arterial”. Para isso, registra-se 

uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus “nós críticos”, de 

acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado, segundo Faria; 

Campos; Santos (2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Justifica-se a elaboração deste projeto pela alta prevalência de pacientes com baixa 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo, o que tem levado ao não controle da doença de base. 

Após o diagnóstico situacional na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde São 

Vicente, e após o levantamento efetuado a partir do planejamento e avaliação das ações de 

saúde, pode-se constatar que a maioria dos pacientes hipertensos não toma a medicação 

corretamente, sendo um total de 310 pacientes, dos 513 hipertensos dessa área de 

abrangência. Esse problema proporciona aumento da demanda de consultas de urgência na 

Unidade Básica de Saúde, Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento.  

Dentre os fatores de riscos destacados encontrou-se o uso inadequado dos 

medicamentos, mau controle do peso, não realização de atividade física regular, hábitos 

alimentares inadequados e uso incorreto da medicação. 

A equipe de saúde, da Unidade Básica de Saúde São Vicente, pretende melhorar esta 

situação mediante as seguintes ações: 

-Aumentar o número de atividades de educação em saúde (palestras educativas, oficinas, etc.), 

visando aumentar os conhecimentos dos usuários em relação à hipertensão arterial; 

-Estimular a prática de atividade física, mediante a criação de grupos de caminhadas na área 

de abrangência; 

-Estimular e incentivar na escolha de hábitos alimentares saudáveis, por meio de palestras 

educativas e distribuição de materiais educativos (cartazes, folders, etc.); 

-Realizar cursos de capacitação, com o objetivo de atualizar os profissionais da saúde em 

relação à medicação anti-hipertensiva, segundo os protocolos do Ministério da Saúde. 
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6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

Causas do problema: 

 

-Falta de percepção de risco dos usuários, em relação às consequências que podem trazer ao 

não controle da pressão arterial, o que leva a escolhas de hábitos de saúde inadequados; 

-Falta de motivação da população envolvida, para realizar atividades físicas programadas pela 

UBS, e como consequência deste fato, aumenta o número de pacientes sedentários, sobrepeso 

e obesos; 

-Abordagem inadequada pela equipe de saúde em relação à prescrição, segundo os protocolos 

do Ministério da saúde. Esse fato leva à prescrição de dosagens inferiores ou superiores que o 

preconizado ou combinações errôneas de medicamentos; 

-Falta de manejo dos profissionais para trabalhar com pacientes portadores de doenças 

crônicas.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

-Baixa adesão ao tratamento; 

-Prática de exercícios inexistente; 

-Hábitos alimentares inadequados; 

-Baixa percepção dos riscos dos usuários da UBS em relação a hipertensão arterial e adesão 

ao tratamento; 

-Profissionais com manejo inadequado dos pacientes. 
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6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

 
 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São 

Vicente, em Uberaba, Minas Gerais", na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família São Vicente, do município Uberaba, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Baixa adesão ao tratamento 

Operações  
-Orientar sobre a importância da adesão ao tratamento farmacológico e 

não farmacológico; 

-Campanha educativa com panfletos. 

Projeto Vamos aderir ao tratamento 

Resultados esperados Boa adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico da 

hipertensão Arterial por parte dos pacientes.. 

Produtos esperados 
-Controle da doença após a aplicação das mudanças; 

-Melhorar a qualidade de vida dos pacientes.  

 

Recursos necessários Estrutural: Profissional capacitado para realizar as atividades dirigidas 

aos pacientes hipertensos; 

Cognitivo: Informação sobre o tema proposto por parte dos pacientes 

difíceis de aderir ao tratamento; 

Político: Mobilização dos gestores, profissionais e pacientes com 

relação a necessidade de uma boa adesão ao tratamento. 

 

Recursos críticos  Político: Adesão do gestor municipal para garantir  o estoque dos 

medicamentos anti hipertensivos na UBS. 

Controle dos recursos 

críticos 
Secretaria de Saúde  

Ator que controla: médica e enfermeira  

Motivação: Alta 

Ações estratégicas 
-Divulgar as informações por meio da emissora local do município. 

-Discussão e debate sobre a importância da adesão ao tratamento da 

Hipertensão Arterial na UBS e comunidade. 

Prazo 6 mês 

Responsáveis pelo 

acompanhamento das 

ações 

Equipe de saúde da Unidade. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

-Controle da doença mediante a aferição da pressão arterial; 

-Acompanhamento do tratamento farmacológico e não farmacológico 

dos pacientes hipertensos. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ “Baixa adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São 

Vicente, em Uberaba, Minas Gerais"”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família São Vicente, do município Uberaba, estado de Minas Gerais. 

 

Nó critico 2 Prática de exercícios inexistente 

Operações  
-Estimular a prática de atividade física; 

-Orientar a população da importância de realizar atividade física e busca 

de projetos sociais relacionados ao tema. 

 

Projeto 
Mais saúde 

Resultados esperados 
-Caminhada conjunta na comunidade;  

-Reuniões quinzenais para discutir sobre hábitos saudáveis. 

Produtos esperados 
-Programa de caminhada implantado; 

-Conhecimento da população sobre hábitos saudáveis. 

 

Recursos necessários 
Estrutural: Educador físico para acompanhar o grupo; 

Cognitivo: Informação sobre prescrições adequadas de atividades, 

segundo o paciente; 

Financeiro: Recursos para a impressão dos folders de divulgação; 

Político: Mobilização da comunidade. 

Recursos críticos Financeiro e organizacional 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria de Saúde; 

Médico e enfermagem;  

Motivação: Alta 

Ações estratégicas Capacitar profissionais da equipe, responsáveis pela caminhada na 

ausência do educador físico. 

Prazo 3 mês 

Responsáveis pelo 

acompanhamento das 

ações 

-Equipe de saúde 

-NASF 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

-Avaliação será feita pela UBS, por meio de reuniões para análise e 

acompanhamento direto da pressão arterial; 

-Planilhas para inserir os dados da pressão arterial. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São 

Vicente, em Uberaba, Minas Gerais"”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família São Vicente, do município Uberaba, estado de Minas Gerais. 

 

Nó critico 3 Hábitos alimentares inadequados 

Operações 

(operações) 

Promover Modificações de hábitos alimentares. 

 

Projeto 
Comer bem para viver melhor 

Resultados 

esperados 

-População mais consciente em relação aos hábitos alimentares saudáveis. 

Produtos esperados -Programa de alimentação saudável. Reuniões quinzenais com a população 

(palestras e campanhas educativas). 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional capacitado para realizar as palestras. 

Cognitivo: Informação sobre o tema proposto. 

Financeiro: Recursos para a impressão dos folders de divulgação. 

Político: Mobilização da comunidade para participar das atividades educativas 

programadas. 

Recursos críticos Político: Financeiro e organizacional. 

Controle dos 

recursos críticos 

Ator que controla: 

Médico; Enfermeiro; Profissionais do NASF. 

Ações estratégicas Acompanhamento dos pacientes hipertensos, fundamentalmente idosos pela 

enfermagem, estagiários de enfermagem  e pela equipe do NASF 

(nutricionista) 

Prazo 3 mês 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

-Equipe de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

-A gestão e acompanhamento serão realizados pela UBS;  

-A avaliação pelos usuários através de entrevistas e pelas consultas médicas e 

da enfermagem. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Baixa adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São 

Vicente, em Uberaba, Minas Gerais"”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família São Vicente, do município Uberaba, estado de Minas Gerais. 

 

Nó critico 4 
Baixa percepção dos riscos pelos usuários da UBS em relação a 

hipertensão arterial e a adesão ao tratamento. 

 

Operação (operações) 
- Melhorar o nível de conhecimento da população sobre a adesão ao 

tratamento e hipertensão arterial 

- Discutir sobre os fatores de risco e das possíveis complicações da 

hipertensão arterial; 

-Discutir sobre as ações preventivas; 

-Discutir sobre os tratamentos. 

Projeto 
Vamos controlar a Pressão Arterial 

Resultados esperados 
-Aumentar o nível de informação dos usuários envolvidos, aumentando 

assim a percepção dos riscos relacionados com sua doença de base. 

Produtos esperados 
-Campanha educativa com abordagem por emissora de rádio, palestras, 

cartazes, etc.;  

Reuniões quinzenais. 

Recursos necessários 
- Estrutural: Profissional capacitado para realizar as palestras; 

-Cognitivo: Informação sobre o tema proposto;  

-Financeiro: Recursos para a impressão dos folders de divulgação; 

-Político: Mobilização dos usuários para participar das atividades 

educativas programadas. 

Recursos críticos -Político: Apoio para as ações locais. 

Controle dos recursos 

críticos 

-Equipe de Saúde 

Ações estratégicas 
-Divulgar as informações por meio da emissora local do município; 

-Palestras educativas na comunidade e UBS; 

-Oficinas dirigidas aos pacientes hipertensos; 

-Distribuição de cartazes sobre hipertensão arterial e consequências da 

não adesão ao tratamento. 

Prazo 3 mês 

Responsáveis das ações 
-Equipe de Saúde 

 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

-A avaliação pelos usuários por meio de questionários e entrevistas  pelas 

consultas médicas e da enfermagem. 
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Quadro 6 - Operações sobre o "nó crítico 5" relacionado ao problema "Baixa adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica, na Unidade Básica de Saúde da Família São 

Vicente, em Uberaba, Minas Gerais"”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família São Vicente, do município Uberaba, estado de Minas Gerais. 

 

Nó critico 5 Profissionais com manejo inadequado 

Operações 
-Atualizar os profissionais em relação à atualização do tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso da Hipertensão arterial; 

-Orientar os profissionais sobre como promover a adesão ao tratamento. 

Projeto 
Informação em saúde 

Resultados esperados 
-Profissionais mais atualizados e capacitados para acompanhar esses 

pacientes. 

Produtos esperados -Programa de capacitação e atualização de agravos implantados; 

-Reuniões mensais. 

Recursos necessários  -Estrutural: Profissional capacitado para realizar as palestras; 

-Cognitivo: Informação sobre o tema proposto;  

-Financeiro: Recursos para a impressão dos folders de divulgação; 

-Político: Mobilização dos profissionais para participar dos cursos e 

palestras. 

Recursos críticos -Político: Adesão do gestor municipal para implementar cursos de 

capacitação e atualização. 

Controle dos recursos 

críticos 

-Médico/favorável 

Ações estratégicas -Divulgar as informações através da emissora local do município; 

-Cursos de capacitação para profissionais da saúde (médicos e 

enfermeiros) sobre atualização das diretrizes de Hipertensão arterial; 

-Discussão e debate sobre a importância da adesão ao tratamento da  

Hipertensão Arterial na UBS. 

Prazo -6 meses 

Responsáveis  pelo 

acompanhamento das 

ações 

-Equipe de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

-Aplicação de questionários aos profissionais da UBS após finalização das 

ações estratégicas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se as pesquisas realizadas sobre hipertensão arterial e adesão ao 

tratamento e, também, a observação do caso atual, vivenciado no dia a dia dos profissionais 

em saúde pública, principalmente direcionada à prevenção, é de extrema necessidade alertar 

para a importância de os profissionais das Unidades de Atenção Primária à Saúde estarem em 

constante atualização, por meio da educação continuada e permanente. Em relação a educação 

sobre a hipertensão arterial, precisa ser extensiva à comunidade. A educação continuada e 

permanente tem como finalidade assegurar a boa qualidade da assistência a ser prestada, por 

meio de ações qualificadas e sistematizadas, fazendo desse modo que o pessoal se sinta 

valorizado e motivado, capaz de apresentar um bom desempenho e que a comunidade seja 

atuante e participante. 

Com a elaboração do Projeto de Intervenção, permitiu observar que a adesão ao 

tratamento ou o controle da HAS é multifatorial e complexo, necessitando do esforço 

conjunto e harmônico dos vários saberes dos profissionais, que compõem a equipe 

interdisciplinar e atende esses pacientes. A elaboração e implantação do projeto de 

intervenção permitiu identificar os fatores que interferem no tratamento anti-hipertensivo dos 

usuários que compõem a UBS São Vicente.  

A implantação do projeto está permitindo melhorar o conhecimento dos usuários com 

relação a doença e suas complicações. Com relação à adesão ao tratamento, o sucesso do 

plano de intervenção para mudanças de comportamento, vai depender do trabalho contínuo da 

equipe.  Espera-se que os profissionais de saúde, continuem ampliando os conhecimentos e as 

percepções sobre o paciente, como um ser biopsicossocial e que coloquem em prática, as 

ações que permitam melhorar a adesão de tratamentos às doenças crônicas. 
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