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RESUMO 
 

A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por 
elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. É um grave 
problema de saúde pública em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nesse 
contexto foi elaborado um plano de ação para incentivar a adesão ao tratamento 
para Hipertensão Arterial entre a população da área de abrangência da Estrategia 
de Saúde da Familia (ESF) Beira Rio do município de Francisco Badaró, Minas 
Gerais. Segundo dados da ESF Beira Rio cerca de 17% da população é portadora 
de doença hipertensiva.Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional por 
meio do método de estimativa rápida para conhecimento da comunidade, assim 
como priorização dos problemas e seleção dos nós críticos e construção do plano 
de ação. Também foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de livros, artigos 
e sites de referência. Espera-se com a intervenção, implantar ações que 
assegurem um tratamento medicamentoso e não medicamentoso para garantir a 
essa parcela da população qualidade de vida e redução da morbimortalidade. 
Considera-se a importância da adesão ao tratamento para favorecer a mudança de 
hábitos em pacientes hipertensos, não se baseando apenas em um tratamento 
medicamentoso.  
 
 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Adesão ao Tratamento.  Atenção 
Primária de Saúde. 
 
 

 
 

  



ABSTRACT 
 
Arterial hypertension is a multifactorial clinical condition, characterized by sustained 
elevation in blood pressure ≥ 140 and / or 90 mmHg. It is a serious public health 
problem in developed and underdeveloped countries. In this context, an action plan 
was developed to encourage adherence to treatment for Arterial Hypertension 
among the population in the coverage area of the Beira Rio Family Health Strategy 
(ESF) in the municipality of Francisco Badaró, Minas Gerais. According to data from 
ESF Beira Rio, about 17% of the population has hypertensive disease. Situational 
Strategic Planning was used through the method of rapid estimation for community 
knowledge, as well as prioritizing problems and selecting critical nodes and building 
the action plan. A bibliographic review was also carried out through books, articles 
and reference sites. It is hoped with the intervention, to implement actions that 
ensure drug and non-drug treatment to guarantee this portion of the population 
quality of life and reduction of morbidity and mortality. The importance of adherence 
to treatment is considered to favor the change of habits in hypertensive patients, not 
being based only on a drug treatment. 
 
 
Keywords: Systemic Arterial Hypertension. Adherence to Treatment. Primary Health 
Care.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

A cidade de Francisco Badaró faz parte dos municípios do semiárido 

brasileiro. Localiza-se no Vale do Jequitinhonha, na macrorregião de Diamantina e 

na microrregião de Araçuaí. O município é cortado pela MG676 que dá acesso as 

cidades de Berilo, Araçuaí e Jenipapo de Minas; e acesso a BR 367 e a MG 114. 

Os municípios limítrofes são: Virgem da Lapa, Berilo, Araçuaí, Jenipapo de Minas e 

Chapada do Norte. Tem uma distância de 571 km da capital mineira (Belo 

Horizonte), 277 km de Diamantina (onde está situada a Superintendência Regional 

de Saúde), 276 km de Teófilo Otoni, 413 km de Governador Valadares e 348 km de 

Montes Claros (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ, 2020). 

Tratando-se dos aspectos demográficos, o município conta com uma 

população de 10.239 habitantes, em que 5.278 (51,5%) são do sexo masculino e 

4.961 do sexo feminino (48,5%) (Quadro 1). Quanto ao local de moradia 3.171 

(31,1%) habitantes vivem na área urbana e 7.068 (68,9%), vivem na área rural, o 

que vem diminuindo em relação aos anos anteriores (IBGE, 2016).  

Quadro 1 - Distribuição da população por sexo e faixa etária, Francisco Badaró (MG) 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0 a 04 anos 276 253 529 

05 a 09 anos 401 403 804 

10 a 14 anos 499 423 922 

15 a 19 anos 549 525 1074 

20 a 29 anos 1128 921 2049 

30 a 39 anos 700 595 1295 

40 a 49 anos 618 547 1165 

50 a 59 anos 505 472 977 

60 a 69 anos 317 387 704 

70 a 79 anos 190 267 457 

80 anos e + 95 168 263 

TOTAL 5.278 4.961 10.239 

Fonte: IBGE (2016) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MG-114
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A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é de 5,0% 

(530 pessoas). Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, verifica-se 50,3% da população nessas condições, o 

que o coloca na 44ªposição dentre os 853 municípios do estado e na posição 1.343 

dentre os 5.570 municípios do Brasil (IBGE, 2016). 

A renda média da população badaroense encontra-se em torno de 0,5 a 1,0 

salários mínimos. O grande número de aposentados, pensionistas, funcionários 

públicos municipais e estaduais e os comércios elevam a renda per capta municipal 

(Quadro 2).  

Quadro 2 - Renda domiciliar per capita, Francisco Badaró (MG) 

Renda domiciliar per capita Domicílios 

Até ½ salário mínimo 1341 

De ½ a 1 salário mínimo 934 

De 1 a 2 salários mínimos 346 

De 2 a 5 salários mínimos 68 

Mais de 5 salários mínimos 13 

 Fonte: IBGE (2010) - Censo Demográfico 

   

Uma fonte de renda que é forte característica da região gira em torno das 

viagens dos chefes de famílias para o corte de cana e colheitas de café e laranja 

no interior de São Paulo e Sul de Minas, por aproximadamente oito meses ao ano, 

ficando no município apenas os idosos, crianças e mulheres. A agropecuária e 

ocupação elementar são as principais atividades econômicas desenvolvidas no 

município (Quadro 3).  

Quadro 3 - Principais atividades econômicas, Francisco Badaró (MG) 

Principais atividades Total 

Agropecuárias 1954 

Ocupação elementar 1641 

Comércio / Vendedor 360 

Professores 229 
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Ocupação mal definida 175 

Operador de máquina 137 

Artesãos 110 

Profissionais de nível médio 79 

Trabalho Administrativo 55 

Gerente 20 

Policiais 04 

Fonte: IBGE (2010)  - Censo Demográfico 

 

O município conta com uma creche municipal, uma escola estadual que 

atende 6ª a 9ª série e 2º grau. Possui três escolas municipais que atendem ensino 

primário. Os alunos são transportados até as escolas municipais. A taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos é de 98,5% (IBGE, 2010). 

Em 2015 os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram 

nota média de 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para 

os alunos dos anos finais essa nota foi de 4,7. Na comparação com os 853 

municípios mineiros a nota dos alunos dos anos iniciais coloca este município na 

posição 341. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 

345. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,5 em 2010. 

Isso situou o município na posição 212 dentre os 853 municípios do estado e na 

posição 1.288 dentre os 5.570 municípios do Brasil. Em 2015 foram realizadas 

1.096 matrículas no ensino fundamental (IBGE, 2016). 

Em 2014 o produto interno bruto (PIB) municipal per capita era de R$ 

5.368,59. Na comparação com os demais municípios do estado sua posição era de 

848 de 853. Já na comparação com municípios do Brasil, sua colocação era de 

5.335 de 5.570. Em 2015, 95,2% do orçamento da cidade era proveniente de 

fontes externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na 

78ªposição de 853 e, quando comparado a municípios do Brasil, ficava em 799 de 

5.570. Em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de 

0,622 (IBGE, 2016). 

A taxa de mortalidade infantil média no município é de 44,1 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 
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habitantes. Comparado com todos os municípios do estado fica nas posições 34ª e 

658 de 853, respectivamente. Quando comparado a municípios do Brasil, essas 

posições são de 155 e 4.734 de 5570, respectivamente. Em 2009 Francisco 

Badaró possuía 06 estabelecimentos de saúde de atendimentos exclusivos ao SUS 

(IBGE, 2016). 

O município apresenta 14,4% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 71,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 3,7% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada contando com 

presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2016).  

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

  

O sistema de saúde municipal é composto por cinco eSF, sendo duas 

dessas de sede rural. Conta-se com o apoio dos profissionais do NASF, que é 

composto por um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, um fisioterapeuta 

e um fonoaudiólogo. 

 Atendimentos de especialidades como ginecologia, obstetrícia e cirurgia 

geral são ofertados aos usuários quinzenalmente.Os atendimentos das demais 

especialidades (urologia, cardiologia, dermatologista, neurologista,ortopedista,etc) 

são realizados pelo Consórcio Intermunicipal Rede de Urgência Macro Nordeste 

Jequitinhonha (CISNORJE). O Município conta com laboratório de análise 

bioquímica, onde são processados os exames de rotina. Os exames mais 

complexos (mamografia, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia, 

ressonância magnética, etc)  são executados nas cidades vizinhas, que dispõem 

de maior complexidade assistencial. 

 Em 2019 o município foi contemplado com o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU). Os atendimentos de urgência e emergência são realizados 

pela equipe do Centro de Saúde Materno infantil, onde o usuário recebe o primeiro 

atendimento e, posteriormente,é encaminhado para o hospital de Araçuaí. A 

depender da gravidade do quadro existe a possibilidade de transferência para 

hospitais de maior porte nas cidades de Teófilo Otoni, Diamantina ou Belo 

Horizonte. 
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 O município dispõe de uma Farmácia de Minas que dispensa uma boa parte 

dos fármacos listados naRelação Municipal de Medicamentos Essenciais 

(REMUME). 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

A comunidade Beira Rio possui cerca de 2.276 habitantes. Está composta 

por um conjunto de comunidades, sendo elas: Itapicuru, Terra de Sal, Vila São 

João, Macucuos, Pachecos, Bairro Bela Vista, Conjunto Habitacional Esperança e 

Cemitério de Adão. Possui cerca de 816 moradias, 24 localizadas na zona urbana 

e 792 na zona rural da cidade de Francisco Badaró.  

A renda das famílias gira em torno da agricultura de subsistência e comércio 

informal de bens de pequeno valor. A população apresenta característica de êxodo 

constante para cidades de maior porte, em busca de emprego e melhores 

condições de vida.  

 Quanto a destinação dos resíduos sólidos, as modalidades utilizadas nas 

816 moradias são: lixo coletado (29), queimado ou enterrado (692), descartado a 

céu aberto (12), não informado (83). A concessionária de água e esgoto que 

atende ao município é a Copanor. Das 816 moradias 497 possuem rede encanada 

até o domicílio; 32 possuem poço ou nascente; 74 são atendidas por cisternas; 33 

são abastecidas por carro pipa; 130 tem outras formas de abastecimento de água e 

destinação de esgoto; outras 50 moradias não informaram. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Beira Rio 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Beira Rio foi inaugurada em 2005 e 

atende 816 famílias adstritas à equipe de Saúde da Familia, atendendo 

aproximadamente 2.276 pessoas, que são na grande maioria provenientes da zona 

rural.  

A unidade tem estrutura composta de recepção, sala de reunião onde são 

realizados os grupos (pré-natal, puericultura, hiperdia, etc.), uma pequena sala de 

triagem, sala da enfermagem, sala de vacinas devidamente equipada, consultório 

médico-geral, consultório ginecológico com banheiro, sala para atendimento do 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/rename
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/rename
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), sala de curativos e procedimentos, 

sala de observação, escovometro e consultório odontológico, dispensa,área de 

serviço, almoxarifado, sala de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), copa, 

cozinha, dois banheiros para funcionários e dois banheiros para o público. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Beira Rio 

 

A equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, um dentista, um 

técnico em saúde bucal, um auxiliar em saúde bucal, dois técnicos de enfermagem 

e oito ACS. Todas as micro áreas estão cobertas por um ACS que é membro ativo 

da comunidade.Esse vínculo contribui positivamente para o acompanhamento da 

população.   

Todos os membros da equipe estão engajados em ações de promoção à 

saúde. São realizados vários grupos operativos, incluindo os grupos de sala de 

espera, que são ministrados a cada semana por um profissional diferente e com 

temas diversificados focando principalmente na prevenção. 

Reuniões de equipe são realizadas mensalmente, para discutir sobre o 

desempenho da equipe e funcionamento da unidade. Na ocasião são construídas 

sugestões de melhoria e elaborado o cronograma do trabalho. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Beira Rio 

 

As atividades da UBS têm início às sete horas com o acolhimento e triagem. 

Os atendimentos por agendamento do período matutino são destinados 

exclusivamente para os usuários provenientes da zona rural, devido ao horário de 

transporte. Esse período se encerra às 11:00 horas. O tempo médio de espera 

para o atendimento é de uma hora. No período vespertino as atividades se iniciam 

às 13:00 horas e se encerram às 17:00 horas. As consultas são agendas para os 

usuários da zona urbana. As demandas espontâneas passam pela triagem e são 

direcionadas, segundo suas necessidades, sempre visando a resolutividade da 

queixa apresentada. 

O cronograma de trabalho da UBS prevê que todas as segundas e quartas-

feiras as consultas médicas serão realizadas em pontos de apoio das comunidades 

rurais. A ordem para atendimento considera a demanda apresentada pelas ACS e 
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o tempo em que a microarea está sem assistência. Nas terças, quintas e sextas 

feiras os atendimentos são realizados na UBS Beira Rio, localizada na área 

urbana. Nesses três dias as vagas para agendamentos de consultas são 

distribuídas entre as agentes de saúde.  

Visando o atendimento mais próximo da população a equipe realiza um 

acolhimento com escuta qualificada, que é feito primeiramente pelos agentes 

comunitários de saúde através das visitas domiciliares, quando são agendadas as 

consultas médicas, odontológicas e da enfermagem.  As consultadas odontológicas 

são realizadas de segunda a sexta, de acordo com a prioridade levantada pelos 

profissionais durante os grupos de triagem realizados nas comunidades e nas 

escolas. Após essa triagem é estabelecido a ordem de atendimento. As quintas-

feiras são destinadas para extrações dentárias. A equipe está disponivel para 

atendimento de urgências odontológicas de segunda a sexta-feira. Consultas de 

enfermagem também são realizadas de segunda a sexta. Duas vezes por mês são 

realizadas ações preventivas de câncer de colo de úterona zona urbana e na zona 

rural, com coleta de material para exame citopatologico-uterino. Os exames são 

realizados de acordo a demanda levanta pelas ACS, geralmente, uma vez a cada 

dois meses.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Beira Rio 

 

Os atendimentos são agendados pelas ACS durante as visitas domiciliares. 

Os usuários são recebidos e triados na UBS por uma técnica de enfermagem, de 

acordo a ordem de chegada.  As consultas médicas são em sua maior parte para 

acompanhamento de condições crônicas, cuidado continuado e renovação de 

receitas.  Os quadros agudos são triadas pela enfermeira, e na maior parte das 

vezes o atendimento médico é realizado no mesmo dia, quando não, os usuários 

são orientados a procurar a ACS para o agendamento de consulta. As pessoas que 

buscam por atendimento médico nos dias de consultas em zona rural passam pela 

consulta de enfermagem, e segundo  a condição apresentada são encaminhados 

para atendimento pelo médico plantonista no Centro de Saúde Municipal. Caso não 

aja necessidade de atendimento médico imediato, o usuário é agendado para o dia  

seguinte ou é orientado a procurar a ACS para agendamento. 
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Os grupos operativos realizados na unidade contam com a presença da 

enfermeira, médica e, as vezes, do odontólogo. Os temas ministrados são divididos 

mensalmente durante as reuniões de equipe e são expostos pelos profissionais 

supracitados.Nas comunidades rurais somente é realizado grupo de hiperdia, 

devido a dificuldade de acesso. Grupos de tabagismos e caminhadas também são 

realizados com apoio dos profissionais do NASF.  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  

 

Após a realização do diagnostico situacional do território de abrangência da 

eSF Beira Rio, com informações cedidas pelas ACS e pela Secretaria Municipal de 

Saúde foram realizadas discussões durante as reuniões com os membros da 

equipe, e levantados os principais problemas e determinantes de saúde na 

comunidade Beira Rio.  

 

Problemas gerais do Municipio 

 

 População de baixa renda; 

 Dificuldade de acesso das comunidades rurais à cidade; 

 Falta de hospital na cidade; 

 Falta de lazer para a população; 

 Falta de transporte adequado para a população da zona rural. 

 

Problemas de saúde prevalentes na população da área de abrangência  

 

 Prevalência de doenças crônicas (HAS e DM II); 

 Baixa adesão ao tratamento para HAS; 

 Grande número de pacientes com transtornos psiquiátricos em uso 

excessivo de psicotrópicos; 

 Alto índice de tabagismo e etilismo; 

 Alto índice de doenças diarréicas causadas pela falta de saneamento básico 

nas comunidades rurais. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção 

 Após conhecer as condições socioeconômicas, culturais, ambientais e de 

saúde da população da comunidade Beira Riochegou-se a conclusão da 

necessidade de atenção em vários aspectos, não somente em relação à saúde, 

como também em infraestrutura. Para fins desse projeto foram abordados os 

problemas de saúde prevalentes na população, que estão sob a governabilidade da 

eSF. 

Para tornar a proposta de intervenção factível estabelecemos uma ordem 

entre os principais e mais relevantes problemas identificados. Reconhecemos a 

baixa adesão ao tratamento para hipertensão arterial como a principal dificuldade 

identificada em nossa comunidade plausível de intervenção, seguido da alta 

prevalência de doenças crônicas, alto índice de tabagistas e etilistas, o grande 

número de pacientes com transtornos psiquiátricos e o uso excessivo de 

psicotrópicos e, por último,mas não menos importante, a falta de saneamento 

básico nas comunidades rurais.  

Definimos a importância, a urgência e a capacidade de enfrentamento e, 

então, classificamos em ordem de prioridade e relevância em uma pontuação 

máxima de 30 pontos (Quadro 4).    

Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Unidade Básica de 
Saúde Beira Rio, município de Francisco Badaró, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Baixa adesão ao tratamento para HAS Alta 8 Parcial  1 

Prevalência de doenças crônicas Alta 6 Parcial 2 

Alto índice de tabagismo e etilismo Alta 6 Parcial  3 

Grande número de pacientes com 
transtornos psiquiátricos em uso excessivo 
de psicotrópicos 

Alta 5 Parcial  4 

Alto índice de doenças diarréicas causadas 
pela falta de saneamento básico nas 
comunidades rurais 

Alta 5 Fora  5 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

*Alta 
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**Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

2 JUSTIFICATIVA 
 

 

As doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de 

morbimortalidade na área de abrangência da UBS Beira Rio, sendo a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) a mais prevalente. O controle dos níveis pressóricos é 

feito a partir de medidas não medicamentosas como: cessão do tabagismo, 

alcoolismo, medidas dietéticas, etc. 

O cuidado da pessoa com hipertensão arterial sistêmica deve ser 

multiprofissional. O objetivo do tratamento é a manutenção de níveis pressóricos 

controlados conforme as características do paciente, e tem por finalidade reduzir o 

risco de doenças cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL,2010). 

A baixa adesão ao tratamento para Hipertensão Arterial pela população 

adscrita à UBS Beira Rio é alarmante, por isso, apósanálise da equipe chegou-se à 

conclusão de que é necessário a implantação, primeiramente, de estratégias que 

conscientizemos moradores sobre a gravidade do não seguimento da terapêutica e 

a necessidade de sua correta adesão. Por essa razão consideramos relevante a 

elaboração de uma proposta para a melhoria dessa condição na nossa Unidade 

Básica de Saúde.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de ação para incentivar a adesão dos pacientes da área 

de abrangência da UBS Beira Rio ao tratamento para Hipertensão Arterial. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os principais fatores relacionados ao não seguimento do 

tratamento; 

 Conscientizar a população sobre as complicações relacionadas a não 

adesão do tratamento; 

 Realizar o acompanhamento multiprofissional de pacientes de alto risco. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

A proposta de intervenção baseou-se em elaborar um plano de ação 

seguindo o método de Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e 

das ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Foi realizado diagnostico situacional na área de abrangência de atuação da 

equipe da UBS Beira Rio em Francisco Badaró, Minas Gerais. O método de 

estimativa rápida foi utilizado para conhecimento da comunidade, população, 

fatores socioeconômicos e os principais problemas existentes. Após isso houve a 

priorização dos problemas e seleção dos nós críticos.  

A revisão bibliográfica foi realizada consultando livros, artigos, sites de 

referência, como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da 

literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no 

ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Ministério da Saúde. Para isso foram 

definidas e utilizadaspalavras-chave utilizando os Descritores em Ciências da 

Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A hipertensão arterial, conhecida também por HAS, é uma síndrome 

multicasual, multifatorial e multissistêmica. Seu surgimento está intimamente ligado 

a estilos de vida impróprio. Acredita-se que fatores constitucionais tais como raça, 

idade, sexo, ambientes estressores, histórico familiar, tabagismo, obesidade, 

alimentação inadequada e sedentarismo também influenciam no seu aparecimento. 

O caminho da doença é silencioso, geralmente surpreende com suas complicações 

e comorbidades, sendo que se torna um aprendizado a convivência com a 

cronicidade. Os pacientes portadores da HAS apresentam dificuldades em aderir 

ao tratamento, muitas vezes atravessado por diversos fatores como relação com a 

equipe de atendimento, questões socioculturais, entre outros (SANTOS, 2011). 

A VII Diretriz Brasileira de Hipertensão define Hipertensão Arterial como uma 

condição clinica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos niveis 

pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios 

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

pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM).1,2 Mantém associação 

independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), 

infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial 

periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2017). 

Apresenta-se a hipertensão arterial, no que concerne a sua recorrente 

prevalência e problemática de controle, como uma questão de saúde pública. É 

colocada também como um dos fatores mais visíveis de risco para doenças 

cardiovasculares e outras comorbidades (ROSÁRIO et al, 2009). 

O tratamento da hipertensão arterial começa principalmente com mudanças 

nos hábitos de vida. Caso não se obtenha níveis satisfatórios através dessas 

mudanças, inicia-se, então, a terapia medicamentosa. O conhecimento e o estudo 

da hipertensão arterial são essenciais para uma abordagem de qualidade dos 
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pacientes portadores, ainda mais quando se trata da prevenção de possíveis 

complicações, que trazem aos cofres públicos grandes custos quando não se tem 

um tratamento satisfatório e de controle na atenção primária (CASTRO et al, 2005). 

A mudança do estilo de vida (MEV) é fundamental para o controle da HAS. 

Entre as MEV está a redução no consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo. A 

redução do consumo de álcool reduz discretamente a pressão arterial, promovendo 

redução de 3,3mmHg (IC95%1:2,5-4,1mmHg) em pressão sistólica e 2,0 mmHg 

(IC95%:1,5-2,6mmHg) em diastólica (NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND 

CLINICAL EXCELLENCE, 2011). Fumar um cigarro eleva momentaneamente a 

pressão arterial, podendo, o seu efeito se manter por até duas horas (GUPTA; 

SINGH; GUPTA, 2004). Estudos estimam um aumento de até 20mmHg na pressão 

sistólica após consumo do primeiro cigarro no dia. Além disso, o cigarro aumenta a 

resistência às drogas anti-hipertensivas, fazendo com que elas funcionem menos 

que o esperado (FERREIRA et al, 2009; CHOBANIAN et al, 2003). 

Entre os hábitos de vida, as medidas dietéticas ocupam um lugar primordial 

no tratamento de HAS. Várias modificações dietéticas demonstram benefícios 

sobre a pressão arterial, como a baixa ingestão de sal e álcool, redução de peso e 

possivelmente aumento do consumo de alguns macronutrientes, como potássio e 

cálcio. Alguns estudos indicam que o padrão dietético global, mais que um alimento 

isolado, tem maior importância na prevenção de doenças e redução da morbidade 

e mortalidade cardiovascular (MIRANDA;STRUFALDI, 2012). 

 

5.2 Baixa adesão ao tratamento para a hipertensão 

 

Terapias não farmacológicas não se confirmam enquanto eficácia, devido a 

uma real dificuldade da aderência dos pacientes nesses tipos de ações. Sendo 

assim, os medicamentos acabam se tornando a forma mais comum de tratamento, 

que na contramão tem a desvantagem devido alguns casos de custos elevados e 

aos possíveis efeitos colaterais. O fato da evolução da doença ser silenciosa, 

assintomática e idiopática influencia no abandono do tratamento (PEREIRA, 2015). 

 O uso de mais de um método para a avaliação da adesão ao tratamento da 

HAS evidenciou que os indivíduos que se mostram não aderentes tem piores níveis 

de evolução, identificando a melhora dos pacientes que aderem as estratégias. 

Entretanto, a resistência ao tratamento não deve ser atribuída majoritariamente ao 
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não controle da hipertensão arterial por tratamentos inadequados, uma vez que a 

baixa adesão geralmente está associada a pacientes que frequentam um serviço 

de referência(BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008). 

Salienta-se que o acompanhamento farmacológico dos idosos hipertensos 

por parte dos serviços em saúde é essencial para o que se chama de gestão 

compartilhada do tratamento entre profissionais e pacientes, pois possibilita a 

adoção de estratégias voltadas para a necessidade singular de cada paciente. 

Frequentemente idosos doentes crônicos apresentam dúvidas sobre o seu 

tratamento, mostrando-se extremamente resistentes a ações propostas em seus 

planos terapêuticos. Fatores como esses devem ser considerados pelos 

profissionais de saúde para promoção da adesão ao tratamento e aumento 

satisfatório da terapêutica e da qualidade de vida desses pacientes (BERTOLDI et 

al., 2013). 

A adesão ao tratamento é considerada a chave para a redução das altas 

taxas ligadas a complicações cardiovasculares. Assim, é necessário a 

compreensão da prática clínica, levando em consideração a avaliação sistemática 

no cuidado dos hipertensos. Algumas das principais estratégias para enfrentar a 

baixa adesão aos tratamentos são o suporte farmacêutico, o automonitoramento da 

pressão, boa relação com o serviço de saúde que frequenta e um maior diálogo 

com os profissionais envolvidos, assim como incentivo a participar de atividades 

não medicamentosas para o tratamento. Dessa forma, deve-se promover uma 

educação interativa de maneira dinâmica e contínua (ARRAES et al., 2013).  

Observa-se que a medida não farmacológica é menos seguida, também em 

usuários que aderem parcialmente os planos terapêuticos. Uma delas é a atividade 

física que tem uma menor adesão em relação as outras ações prescritas. Outro 

exemplo é o abandono do fumo, que tem bastante resistência por parte dos 

pacientes, assim como a redução do sal e a diminuição de situações estressoras. 

Mas também existe uma fragilidade na adesão ao tratamento farmacológico, sendo 

que nenhuma das duas abordagens(farmacológica e não farmacológica) tem 

adesão total à conduta anti-hipertensiva estabelecida pelas diretrizes clínicas. 

Dessa forma, o controle da doença constitui-se um desafio para os profissionais 

que prestam cuidado a pacientes portadores da HAS (AZEVEDO et al., 2012). 
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5.3 Tratamento da HAS na Atenção Primária em Saúde 

 

O controle da hipertensão arterial sistêmica, por ser uma doença crônica, 

requer tratamento por toda a vida com medidas farmacológicas e não 

farmacológicas. Os atuais agentes anti-hipertensivos disponíveis para o tratamento 

da HAS são eficazesem reduzira pressão arterial, mas a baixa adesão àterapia 

medicamentosa é uma das principais razões do pequeno percentual de controle da 

HAS nos pacientes (MION et al., 2006). 

O tratamento da HAS, medicamentoso ou não, depende da evolução da 

doença e da classificação de risco. O uso dos medicamentos anti-hipertensivos 

deve ter como objetivo não só reduzir a pressão arterial, mas também prevenir 

eventos de natureza cardiovasculares, diminuindo a taxa de mortalidade (FARIAS 

et al., 2011). 

O tratamento não medicamentoso baseia-se na mudança de estilo de vida 

que envolve controle do peso, diminuição da ingestão de álcool, redução da 

ingestão de sódio, da gordura saturada e do colesterol, além da ingestão adequada 

de potássio, cálcio e magnésio, cessar o hábito de fumar, participar regularmente 

de programas de exercícios físicos e controlar o estresse à medida do possível 

(GOMES; SILVA; SANTOS, 2010). 

O Programa HIPERDIA, criado em março de 2002 pelo Ministério da Saúde, 

trata-se de um plano de atenção à HAS e Diabetes Mellitus, estabelecendo 

diretrizes para ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle 

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

saúde realizam-se reuniões com as equipes multiprofissionais, voltadas para 

hipertensos e diabéticos, onde os pacientes recebem orientação sobre suas 

doenças, compartilham suas dificuldades e recebem os 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). 

A adesão é um fenômeno multidimensional, englobando o sistema e equipe 

de saúde, fatores relacionados ao tratamento, à doença, ao paciente e 

socioeconômicos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013). 

É válido considerar a prevalência da não adesão aotratamento como 

indicador de problemas na qualidade do processo de cuidado em saúde. Além 

disso, a adesãoao tratamento é essencial na assistência de enfermagem ao 
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indivíduo hipertenso, pois com ela o profissional poderá desenvolver intervenções 

clínicas e educativas que se ajustem às reais necessidades dos usuários e às de 

grupos que tenham as mesmas dificuldades em aderir às orientações clínicas 

(ARAÚJO; GUIMARÃES, 2007). 
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6 PLANODE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “baixa adesão ao tratamento 

para hipertensão arterial na comunidade Beira Rio em Francisco Badaró (MG)”, 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

A partir dos dados levantados no diagnostico situacional sobre a população 

atendida pela equipe da UBS Beira Rio podemos observar que cerca de 17,0% dos 

usuários da área de abrangência são portadores de Hipertensão  Arterial 

Sistêmica(Quadro 5). 

 

Quadro 5- Condições de saúde da população pertencente a Unidade Básica 
de Saúde Beira Rio, por microárea, 2019. 

CONDIÇÃO DE SAÚDE MICROÁREA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acamado 01 05 01 00 01 01 05 00 

Hanseníase  0 00 01 00 00 00 00 00 

Tuberculose 0 00 00 00 00 00 00 00 

Domiciliado  02 00 01 04 06 05 05 03 

Fumante  13 05 28 10 31 00 10 05 

Gestante  01 01 00 00 00 02 00 00 

Faz uso de álcool 05 02 05 00 12 04 01 00 

Faz uso de drogas 01 00 01 00 03 00 00 00 

DM 06 11 06 03 13 08 03 04 

HAS 47 69 49 14 79 46 70 27 

Tem ou teve Câncer 0 01 01 01 00 01 02 01 

Teve AVC 01 00 00 00 00 01 03 00 

Depressão ou ansiedade na 
saúde mental 

04 07 04 02 12 04 04 02 

Teve IAM 01 01 00 01 00 02 00 00 

Fonte: e-SUS, 2019. 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%2520Francisco%2520Carlos%2520Cardoso%2520de%2520/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%2520Francisco%2520Carlos%2520Cardoso%2520de%2520/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%2520Max%2520Andr%25C3%25A9%2520dos/1010
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A maior parte dos atendimentos clínicos são voltados aos pacientes 

descompensados. O descontrole da pressão arterial pode ser observado 

decorrente dos hábitos de vida inadequados e da falta de adesão ao tratamento 

proposto nos pacientes da comunidade Beira Rio. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Após o diagnóstico de HAS a equipe de saúde encontra dificuldades no 

acompanhamento e motivação dessas pessoas à adesão ao tratamento 

medicamento e não medicamentos.  

Alguns fatores que estão ligados diretamente à baixa adesão desses 

pacientes ao tratamento são: 

 Analfabetismo; 

 Baixa renda mensal; 

 Indisponibilidade de medicamentos; 

 Efeitos adversos dos medicamentos; 

 Falta de informações dietéticas corretas; 

 Falta de campanhas de educação em saúde; 

 Uso de álcool e tabagismo; 

 Falta de locais apropriados para prática de atividades físicas; 

 Falta de orientação sobre prática de exercícios físicos. 

Os aspectos socioeconômicos, culturais, familiares estão diretamente 

ligados a adesão ao tratamento. A terapêutica deve ser adequada a cada indivíduo 

em particular, além de respeitar as possibilidades financeiras e diferenças culturais 

de cada um. 

 

6.3Seleção dos nós críticos 

 

 A partir do problema selecionado foram identificados os nós críticos que 

geram o problema identificado como prioritário, sendo eles: 

 Não aderência ao tratamento indicado que está associado à: 

o Falta de informações sobre a doença; 

o Uso inadequado da medicação; 
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o Indisponibilidade de medicamentos; 

o Alto índice de analfabetismo; 

o Idosos vivendo sozinhos. 

 Hábitos de vida inadequados, que podem ser caracterizado por: 

o Consumo excessivo de sal; 

o Não praticam atividade físicas; 

o Uso de álcool e/ou tabaco; 

o Não seguem uma alimentação saudável; 

o Baixas condições financeiras; 

o Falta de locais adequados para prática de exercícios físicos.  

 Falta de conhecimento sobre a doença e suas consequências: 

o Não identificam a HAS como fator de risco para eventos 

cardiovasculares; 

o Não identificam a atividade física e alimentação como pilar 

terapêutico; 

o Alto índice de analfabetismo. 

 

6.4Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos e viabilidade e gestão 

 

Os passos sexto a décimo do PES são apresentados nos quadros 

seguintes, separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 6 - Desenho das operações e viabilidade e gestãosobre o “nó crítico 1” 
relacionadoaoproblema “baixaadesãoaotratamento para hipertensão”, napopulação sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da UBS Beira Rio, do município Francisco 
Badaró, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Não aderência ao tratamento indicado 

Operações 
Realizar grupos nas comunidades rurais para a conscientização da 
população sobre a doença e a importância da adesão aos hábitos de vida 
saudáveis como tratamento e uso adequado da medicação.  

Projeto Mais Saúde 

Resultados 

esperados 

Aumentar em 80,0% a adesão ao tratamento paraHAS 

Melhorar a qualidade de vida dessa população 

Diminuir a morbimortalidade dos indivíduos com HAS 

Produtos 

esperados 

Implantar o grupo nas comunidades rurais 

Realizar reuniões periódicas com a população 

Instituir grupos de caminhadas 

Melhorar a alimentação e a ingestão dos medicamentos nos horários e 

doses adequadas 

Recursos 

necessários 

Estrutural: profissionais suficientes e preparados 

Cognitivo: informações sobre o tema. Educação continuada para as ACS. 

Financeiro: Recursos para impressão do material, compra de medicamentos.  

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

 

Cognitivo: Passar informações sobre o tema de maneira clara e que seja de 

fácil entendimento para esses indivíduos.   

Financeiro: Recursos para impressão de cartilhas informativas. Contratação 

de profissionais e compra de medicamentos. 

Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas  

Cognitivo: Equipe de saúde Beira Rio. Favorável. 

Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde. Indiferente. Apresentação do 
projeto de intervenção. 

 

Acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazos  

Médico;Enfermeiro;Educador físico;Nutricionista;ACS 

 

Início das atividades no prazo de 30 dias. 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O processo de monitoramento e avaliação ocorrerá durante as reuniões 
mensais da equipe de saúde para a discussão das potencialidades e 
fragilidades do plano de ação, bem como a implantação de medidas 
corretivas. 

 

Quadro 7 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 2” 



30 

 

relacionadoaoproblema “baixaadesãoaotratamento para hipertensão”, napopulação sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da UBS Beira Rio, do município Francisco 
Badaró, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Hábitos de vida inadequados 

Operações 
Realização de grupos com equipe multiprofissional para orientações quanto 
ao estilo de vida saudável. 

Projeto Viva mais, viva melhor! 

Resultados 

esperados 

Promoção de saúde e melhora dos hábitos de vida da população 

Reduzir os tabagistas em 50,0%, diminuir a ingestão alcoólica, melhora na 

alimentação da população 

Produtos 

esperados 

Encontros mensais para palestras sobre temas diversificados 

Implantar grupos de caminhadas nas comunidades rurais 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Educador físico, nutricionista e psicólogo para acompanhar os 

grupos. Estrutura física para realização dos grupos.  

Cognitivo: Informações sobre o tema.  

Financeiro: Recursos para impressão de folder e implantação da academia 

municipal na comunidade. 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

 

Financeiro: Apoio da Secretaria Municipal de Saúde com recursos para 

impressão de folder e implantação da academia municipal na comunidade. 

 

Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas  

Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde. Favorável. Apresentação do 
projeto de intervenção. 

 

Acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazos  

Médico;Enfermeiro;Educador físico;Nutricionista;ACS 

 

Início das atividades no prazo de 30 dias. 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O processo de monitoramento e avaliação ocorrerá durante as reuniões 
mensais da equipe de saúde para a discussão das potencialidades e 
fragilidades do plano de ação, bem como a implantação de medidas 
corretivas. 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8 - Desenho das operações e viabilidade e gestãosobre o “nó crítico 3” 
relacionadoaoproblema “baixaadesãoaotratamento para hipertensão”, napopulação sob 



31 

 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da UBS Beira Rio, do município Francisco 
Badaró, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
Falta de conhecimento sobre a doença e suas consequências 

Operações 
Grupo de educação continuada para capacitação das ACS 
 
Grupos com a população 

Projeto Educação para a vida 

Resultados 

esperados 

Capacitar as ACS quanto a hipertensão arterial  

Orientar os pacientes de maneira clara e eficaz 

Produtos 

esperados 

100,0% de ACS capacitados  

Melhor adesão ao tratamento para hipertensão arterial 

Recursos 

necessários 

Estrutural: local adequado para reuniões 

Cognitivo: Informações sobre o tema 

Financeiro: Recurso para impressão de material 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

 

Financeiro: Apoio da Secretaria Municipal de Saúdecom recursos para 

impressão de material.  

 

 

Controle dos 
recursos críticos – 
ações estratégicas  

Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde. Favorável. Apresentação do 
projeto de intervenção. 

 

Acompanhamento 
do plano – 
responsáveis e 
prazos  

Médico;Enfermeiro;ACS 

 

Início das atividades no prazo de 30 dias. 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O processo de monitoramento e avaliação ocorrerá durante as reuniões 
mensais da equipe de saúde para a discussão das potencialidades e 
fragilidades do plano de ação, bem como a implantação de medidas 
corretivas 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Este plano de intervenção foi considerado viável no contexto da atuação da 

equipe de saúde da família da UBS Beira Rio. As ações são coerentes com o 

objetivo do trabalho que é incentivar a adesão ao tratamento para os pacientes 

hipertensos, seja medicamentoso ou não, e ainda propor soluções para estes 

problemas. 

A interação entre uma equipe multidisciplinar daAtenção Primaria de Saúde 

se faz extremamente necessária na elaboração de estratégias de combate e 

prevenção da hipertensão, assim como promoção em saúde e informação aos 

usuários. Também entra a questão do diagnóstico precoce, monitorização e 

motivação à adesão aotratamento, assim como, envolver os usuários e os 

cuidadores, em nível individual e coletivo na implantação de estratégicas de 

controle da hipertensão arterial. 

Para um melhor resultado deve-se utilizar o plano de intervenção de maneira 

contínua dentro da unidade de saúde, podendo assim melhor acompanhar os 

pacientes respeitando sua realidade e incentivando sempre as mudanças nos 

hábitos, para melhorar a qualidade de vida da população portadora de hipertensão. 
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