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RESUMO 
 
 

Atualmente a nível mundial, as Doenças Crônicas não Transmissíveis vêm 
aumentando sua incidência, as mais frequentes são Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus, essas na maioria das vezes surgem por causas secundárias, devido aos 
hábitos de vida não saudáveis. Esse trabalho tem como objetivo expor a importância 
ao tratamento correto dessas duas doenças e as estratégias que possam nos ajudar 
a fazer com que esses pacientes realizem o tratamento corretamente evitando assim 
complicações secundárias a descompensação das doenças. O estudo foi realizado 
na Cidade de Óbidos, estado do Pará. Neste trabalho mostrarei ao leitor quais são 
os principais motivos que levam a não adesão da terapêutica medicamentosa, e as 
estratégias para modificação da problemática e sua resolução da melhor forma 
possível.  
 
Palavras-Chave: Cidade de Óbidos, Unidade Básica de Saúde, Equipe Básica de 
Saúde, Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

ABSTRACT 
 

Currently, chronic no communicable diseases have been increasing in the world, the 
most frequent being Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus, these most often 
arise from secondary causes due to unhealthy lifestyle habits. This work aims to 
expose the importance to the correct treatment of these two diseases and the 
strategies that can help us to make these patients perform the treatment correctly 
avoiding secondary complications to the decompensation of the diseases. The study 
was carried out in the city of Óbidos, state of Pará. In this work I will show the reader 
the main reasons for non-compliance with drug therapy, the strategies for modifying 
the problem and its resolution in the best possible way. 
 
 
Keywords: City of Óbidos, Basic Health Unit, Basic Health Team, Arterial 
Hypertension, Diabetes Mellitus. 
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1.INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de 

morbimortalidade na população brasileira. Não há uma causa única para estas 

doenças, mas vários fatores de risco que aumentam a probabilidade de sua 

ocorrência.  A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o Diabetes mellitus(DM) 

representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o 

agravamento deste cenário em nível nacional. (WHO,2011). 

A hipertensão afeta de 11 a 20% da população adulta com mais de 20 anos. 

Cerca de 85% dos pacientes com acidente vascular encefálico (AVE) e 40% das 

vítimas de infarto do miocárdio apresentam hipertensão associada. Estas doenças 

levam, com frequência, à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves 

repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. Quando diagnosticadas 

precocemente, estas doenças são bastante sensíveis, oferecendo múltiplas chances 

de evitar complicações; quando não, retardam a progressão das já existentes e as 

perdas delas resultantes. ( BRASIL,2002). 

Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida 

como também para evitar a hospitalização e os consequentes gastos, principalmente 

quando considera- se o alto grau de sofisticação tecnológica da medicina moderna.( 

CASTILHO;ARAÚJO;FRAZILI,2012) 

Se é possível prevenir e evitar danos à saúde do cidadão, este é o caminho 

a ser seguido. Desta forma, o Ministério da Saúde, em articulação com as 

sociedades científicas, as federações nacionais dos portadores, as secretarias 

estaduais (CONASS), e as Secretarias municipais de saúde(CONASEMS), 

apresenta o Plano de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes 

mellitus, que tem como objetivo vincular os portadores desses  agravos às unidades 

de saúde, garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistemático, mediante 

ações de capacitação dos profissionais e de reorganização dos serviços. (CUNHA, 

2009) 

Dentro das iniciativas do Plano, o Ministério da Saúde elaborou o HIPERDIA, 

que é um sistema de informação que permite cadastrar e acompanhar os 

hipertensos e diabéticos em todas as unidades ambulatoriais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e que garante o recebimento dos medicamentos prescritos.  

Tem como principais objetivos permitir o monitoramento dos pacientes 

cadastrados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à HAS e DM e gerar 
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informações de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. Além 

disso, é uma ferramenta útil que gera informações para os gestores de saúde e 

Ministério da Saúde a respeito do perfil epidemiológico da população, a fim de 

propor estratégias, visando à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas 

(CASTRO et al, 2010).  

A Saúde da Família é uma forma de reorganização do modelo assistencial 

por meio de equipe multiprofissional com a responsabilidade de acompanhamento 

de toda a população adscrita em seu território. A concepção da Atenção Primária a 

Saúde (APS), definida pela Organização Mundial de Saúde como 

  

[...] o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade 
com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde mais próxima 
possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o 
primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (WHO, 
1978, p.111).  

 

 

A APS pode ser considerada uma estratégia de organização do sistema de 

saúde, sendo uma forma de recombinar, reorganizar e reordenar os recursos do 

sistema para satisfazer as necessidades da população, assumindo três premissas 

essenciais: o papel resolutivo (resolver a maioria dos problemas da população); o 

papel organizador de fluxos e contra fluxos das pessoas pelos diversos pontos da 

atenção à saúde e o de responsabilização, isto é, corresponsabilizar-se pela saúde 

dos cidadãos em todos os pontos de atenção a saúde (MENDES, 2002; TAKEDA, 

2004).  

Como podemos ver as DCNT estão elevando seu índice percentual a cada 

ano que passa, e quando não tratadas corretamente essas podem levar a 

consequências como aparição de doenças secundárias e as vezes até o ponto de 

aparição de sequelas. 

 Por isso é de extrema importância não só um diagnóstico correto senão que 

o tratamento não medicamentoso e medicamentoso deve ser cumprido com rigor, 

para estabilidade dos pacientes. Por tal motivo, o presente trabalho analisa a 

situação de saúde dos pacientes com Doenças Crônicas não Transmissíveis, da 

UBS Jofre Cohen, localizada no município de Óbidos estado do Pará, e principais 

razões do incumprimento da terapêutica principalmente Diabéticos e HTA.   
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ÓBIDOS-PA 

Óbidos é um município brasileiro do estado do Pará, com uma altitude de 46 

metros a nível do mar, localizado na Região Norte Brasileira. A referida cidade 

possui 26.825 km² de área e uma população de 50.317 habitantes (IBGE/2008). 

Esta cidade está localizada a 1.100 quilômetros de Belém por via fluvial.  A região é 

formada por planaltos com relevos pouco acentuados, clima tropical e temperatura 

média anual variam de 34º a 39º.  

 

1.2 ASPECTOS DA COMUNIDADE DE SANTA TERESINHA 

O Bairro de Santa Teresinha está localizado na região central da 

cidade de Óbidos do estado do Pará, é composto por uma população de mais 

ou menos 6148 habitantes, segundo o Censo de 2010, sendo que atualmente 

pode haver uma variação maior nesse número. 

Conforme o IBGE 2010, a população de Santa Terezinha é distribuída entre 

homens e mulheres. A População masculina, representa 3.021 habitantes, e a 

população feminina de 3.127 habitantes.  Desta forma existem mais mulheres do 

que homens, a população feminina tem uma representatividade de 50.86% de 

mulheres, enquanto a população masculina é 49.14%.  

No que tange a faixa etária, os  grupos de 0 a 4 anos representa  9,2% 

que dão o total de 566; 0 a 14 anos, representada por 28,5% com o total de 1912;  

15 a 64 anos representada por 56,7%  com um total de 3806 e 65 anos e + 

representados por 7% da população. 

A tabela abaixo apresenta o bairro de forma geral, podemos observar que a 

comunidade estudada ela é habitada em sua maioria, quase não apresenta zonas 

inabitáveis, a população masculina é predominante ao sexo feminino, é uma 

população com porcentagem de mais pessoas jovens, segundo dados 

apresentados, e a média de moradores por casa são de mais ou menos famílias de 

quase cinco membros.  

Dados tabulados sobre a População de Santa Terezinha 

 

Domicílios Particulares Permanentes 1.593 
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População Residente 6.148 

População Homens 3.021 

População Mulheres 3.127 

Razão de Dependência Jovens 50.2% 

Razão de Dependência Idosos 11.3% 

Razão de Dependência Total 61.5% 

Índice de Envelhecimento 22.5% 

Razão de Masculino x Feminino 96.6% 

Razão Crianças-Mulheres 37.8% 

Média de moradores por Domicílios 4.2 

Proporção de domicílios ocupados 91% 

Proporção de domicílios não ocupados 9% 

Fonte: http://populacao.net.br 

O bairro não apresenta distribuição de esgoto ademais de resíduos líquidos, 

mas a coleta de resíduos sólidos é realizada com frequência. A maioria das ruas é 

asfaltada, mas a maioria das casas não apresentam calçadas com acesso para 

pedestres ou deficientes físicos. 

Apresenta características religiosas, onde o maior percentual prevalece a 

população católica. Em questão de qualidade de vida é considerado um dos 

melhores bairros da cidade, com acesso a educação e saúde, ademais apresenta 

estabelecimentos privativos que fornecem serviços a população, como 

supermercados, farmácias e outros. 

Recursos comunitários 

 

 Escolas: escola de ensino fundamentos  

 Creches: não possui creche o bairro. 

 Igrejas: igreja católica santa tereza 
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 Opções de lazer: praça santa tereza 

 Ong; não há 

 Sindicatos: sindicato dos trabalhadores municipal 

 Associações de moradores 

 outros: supermercado, farmácia, comércio em geral. 

A UBS Jofre Cohen de Matos é a mais completa da cidade, contando com 

diversos profissionais; Médico da Família, Cardiologista, Pediatria, Enfermagem, 

técnicos de Enfermagem, Odontologista, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, 

Serviços Gerais e Administrativos. A UBS tem uma estrutura física ampla, onde há 

um acolhimento adequado de seus pacientes para seu melhor atendimento.  

A população atendida na UBS consta de uma população maior número de 

pessoas jovens, e crianças, já que a taxa de natalidade da mesma é muito alta, 

constando mensalmente de novas inscrições de pré-natal, o número de hipertensos 

e diabéticos é elevado, a população apresenta hábitos de vida em geral que levam a 

aparição dessas enfermidades crônicas não transmissíveis, e outros pacientes 

apresentam fatores genéticos associados, a idade de aparição para HTA varia de 25-

30 anos, e da DM varia de 15-45 anos de idade. 

A maior demanda para atendimento médico é para o acompanhamento Pré-

natal e Doenças Crônicas não Transmissíveis, como renovação de receitas, 

avaliação, encaminhamentos via TFD para resolutividade de problemas secundários, 

devido a não adesão da terapêutica. 

 

1.4 O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA EQUIPE 

A Unidade de Saúde funciona das 7:30 h às 17:30horas, não faltando 

funcionários em nenhuma área, são distribuídas 16 fichas pela manhã e pela tarde, 

sendo que alguns desses atendimentos já estavam agendados anteriormente para 

avaliação de algum exame ou encaminhamentos. A população é muito bem 

atendida, na recepção fica dois funcionários no período matutino e dois no período 

1.3 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOFRE COHEN DE MATOS 
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vespertino, duas técnicas de enfermagem que se revezam no horário, enfermeira, a 

auxiliar de limpeza e serviços gerais. A equipe encontra-se devidamente treinada. 

O Atendimento médico é organizado de uma forma que possa atender  todas 

as demandas, as consultas são realizadas de segunda-feira a quinta-feira, sendo 

que para cada dia há uma agenda específica, mas sempre deixando vacantes para 

as demandas espontâneas que são maiores. 

1.5 O DIA A DIA DA EQUIPE 

O tempo da equipe básica de saúde está ocupado quase que 

exclusivamente com as atividades de atendimento da demanda espontânea e com o 

atendimento de alguns programas, como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos.  

São realizadas atividades com a população como palestras de diversos 

temas de promoção de saúde, o qual há uma ampla participação da população, para 

isso da equipe de saúde faz uma reunião prévia para a exposição dos temas. São 

realizadas semanalmente visitas domiciliares para as pessoas idosas ou acamadas, 

o que denominamos como internação domiciliar em alguns casos. 

 

1.6 ESTIMATIVA RÁPIDA: PROBLEMAS DE SAÚDE DO TERRITÓRIO E DA 

COMUNIDADE 

 A não adesão da terapêutica pelos pacientes Hipertensos e Diabéticos 

 Escassez de medicação 

 Déficit Crítico para meios Diagnósticos 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

 Déficit de Higiene em crianças por parte de seus familiares 

 Déficit de especialistas. 

 Elevado índice de internamento domiciliar 

 Baixo nível de escolaridade da população em geral 

 Alto índice de doenças crônicas não transmissíveis por uma escolha de 

estilo de vida inapropriada. 
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 Acidentes e brigas ocasionados pela alta incidência do uso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

 Não adesão a tratamento medicamentoso de forma geral. 

 Atenção secundária de péssima qualidade. 

 Demora nos atendimentos agendados por uma alta demanda. 

 Pré-natal é uma grande problemática, já que a maioria das grávidas não 

realiza de forma correta. 

 No último ano um alto índice de Recém-nascidos por morte secundárias 

á Sífilis. 

 Doenças Infecto Contagiosas e Parasitárias, por má higiene 

principalmente em Adultos. 

 Mulheres em idade fértil que não realizam PCCU. 

 Gravidez indesejada em adolescentes. 

 Não há atendimento de psiquiatria na cidade o que nos dificulta um 

correto tratamento e diagnósticos nesse ramo especifico, tentando 

ajudar os pacientes da melhor forma possível. 

 

1.7 PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS – A SELEÇÃO DO PROBLEMA PARA 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

Podemos Observar através de um estudo detalhado de nossa 

população que a problemática que mais afeta nossos pacientes é a não adesão da 

Terapêutica não medicamentosa e medicamentosa, das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis, pois essas vêm ocasionando problemáticas secundárias, que levam 

a encaminhamentos a especialistas por complicações e sequelas que afetam 

múltiplos sistemas. Conforme o quadro abaixo 

 

Quadro1. Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade Santa Terezinha adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de 

Saúde Jofre de Matos Cohen , município de Óbidos, estado do Pará. 

Problemas Importância Urgência Capacidade de 

enfrentamento 

Seleção/ 

Priorização 
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Não adesão ao 

tratamento para 

doenças crônicas não 

transmissíveis (DM e 

HTA) 

Alta  9 Parcial 1 

Falta de 

fornecimentos de 

serviços pela 

Secretaria de Saúde 

Municipal como; 

exames 

complementários e 

distribuição de 

medicamentos 

gratuitos 

Alta 8 Fora 2 

Hábitos de vida não 

saudáveis que 

ocasionam o ascenso 

de DM, HTA e 

Obesidade 

Alta 7 Parcial 3 

Déficit de informação 

e conhecimento sobre 

a doença de 

padecimento. 

Alta 6 Parcial 4 

Desemprego Média 5 Fora 5 

Baixo Nível 

Educacional 

Média 5 Fora 6 
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2.JUSTIFICATIVA 

Essa problemática que será exposta foi eleita como principal e decidi 

trabalhar com ênfase nela, pois atualmente as Doenças Crônicas não transmissíveis 

estão com um percentual elevado, a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus não são 

doenças simples, já que se não obtiverem um seguimento adequado, e um 

tratamento correto essas doenças afetaram outros sistemas orgânicos ademais do 

de origem, ocasionando doenças e sequelas secundárias a uma doença primária 

que encontra-se totalmente descompensada.  

Atualmente na Comunidade do Bairro de Santa Teresinha, na cidade de 

Óbidos, a maioria dos pacientes são idosos portadores de doenças crônicas,logo é 

um tema relevante para ser abordado, visto que há um grande percentual de 

pacientes que não cumprem com o tratamento. 
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3.OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

Descrever os fatores que interferem na adesão terapêutica dos pacientes 

com HAS e DM  da unidade de saúde Jofre Cohen de Matos 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar os fatores que contribuem para não adesão da terapêutica dos 

pacientes da unidade de saúde 

Propor educação em saúde para sensibilizar os pacientes aderir a 

terapêutica 
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4 METODOLOGIA. 

Para o desenvolvimento do presente estudo será realizado a princípio uma 

revisão bibliográfica e o desenvolvimento das etapas de um plano de ação para o 

controle dos pacientes portadores de doenças crônicas (diabetes e hipertensão), de 

acordo como Módulo de Planejamento e avaliação das ações em saúde (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010).  

A partir da revisão bibliográfica será possível estabelecer a relevância do 

tema bem como a necessidade de organização dos serviços de saúde para o 

manejo de doenças crônicas (Hipertensão e Diabetes).  

Para a pesquisa bibliográfica utilizar-se-á seguintes critérios para inclusão de 

artigos: publicações em português, disponibilizadas na íntegra com os seguintes 

descritores: atenção primária à saúde, hipertensão, diabetes mellitus, atenção 

primária à saúde.  

O período temporal para seleção dos artigos será as publicações entre 

2010-2017, utilizando as seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e os periódicos disponibilizados na CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e dados do Ministério da (SIAB, SIM, 

SIH).  

Será feito um levantamento nos registros de atendimento da UBS Jofre 

Cohen de Matos, frequência dos atendimentos portadores de Diabetes Mellitus e 

Hipertensão Arterial. Utilizando o Planejamento Estratégico Situacional, para 

determinar o problema prioritário e os nós críticos e as ações. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

5.1 O PANORAMA DA DCNT 

As DCNT são a principal causa de mortalidade na maioria dos países do 

mundo e no Brasil. Em 2013, após efetuar a correção para sub-registro e a 

redistribuição das causas mal definidas de óbitos, observou-se que 72,6% do total 

de óbitos registrados no país foram por DCNT e, dentre esses, 79,4% foram devido 

às quatro principais DCNT: doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes mellitus.( BRASIL,2014). 

A DM e a HA constituem condições mórbidas de alta prevalência e 

relevância em nosso meio. Estima-se que existam, atualmente no Brasil, cerca de 

seis milhões de portadores de diabetes e 17 milhões de portadores de hipertensão 

arterial, com uma tendência de crescimento desses agravos (BRASIL, 2013). 

Em relação a mortalidade da DCNT,Segundo Alwan et al (2010), descreve 

que do total de óbitos ocorridos no mundo em 2008, a maior representatividade é 

das DCNTs (63%), sendo que as doenças cardiovasculares, câncer, doença 

respiratória crônica e diabetes – responderam pela grande maioria desses óbitos. 

A HAS considerada assassina silenciosa, é o maior problema médico-social 

dos países desenvolvidos e em muitos dos emergentes. Mesmo conhecendo-se a 

eficácia, a efetividade e a eficiência de várias das medidas preventivas, de controle 

disponíveis, sejam ou não farmacológicas, a hipertensão continuará, por décadas, 

representando um dos maiores desafios em saúde e um dos maiores ônus para o 

próprio hipertenso e para a sociedade. 

Os números mostram um aumento nos últimos 10 anos, o que impulsiona 

um grande gasto para a saúde pública, que tem gastos mensais em tratamentos e 

distribuições de medicamentos da doença de base e das complicações oriundas a 

ela. De acordo com os dados da pesquisa pode-se chegar ao gasto de R$ 

764.880,00 por ano com medicamentos para o controle das doenças ( MACHADO; 

CAMPO,2014). 

 

5.2 FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO TERAPEUTICA DOS PACIENTES 

COM HAS E DM 
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A não adesão ao tratamento da DM é um problema conhecido no cenário 

nacional e internacional, pois prejudica a resposta fisiológica à doença, a relação 

profissional-paciente, aumenta o custo direto e indireto do tratamento, desta forma é 

necessário encontrar medidas para encorajar os pacientes a aderir o tratamento ( 

ZHANG, et al.,2010). 

 Uma das dificuldades encontradas no atendimento a pessoas hipertensas é 

a falta de adesão ao tratamento, pois 50% dos hipertensos conhecidos não fazem 

nenhum tratamento e dentre aqueles que o fazem, poucos têm a pressão arterial 

controlada, fazendo com que haja um gasto maior no sistema publico de saúde, em 

decorrência da hospitalização , sendo que essa internação poderia ser evitada pela 

atenção primária de saúde ( PERES; MAGNA;VIANA,2003). 

A problemática da adesão ao tratamento é complexa, pois vários fatores 

estão associados: paciente (sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível 

sócio-econômico); doenças (cronicidade, assintomatologia); crenças, hábitos 

culturais e de vida (percepção da seriedade do problema, desconhecimento, 

experiência com a doença, contexto familiar, conceito saúde-doença, auto-estima); 

tratamento (custo, efeitos indesejáveis, esquemas complexos, qualidade de vida); 

instituição (política de saúde, acesso, distância, tempo de espera e de atendimento); 

e relacionamento com equipe de saúde (envolvimento e relacionamento 

inadequados) ( PIRES,2001;SANTOS,2005) 

No que ser refere aos hábitos da vida, pesquisa realizada com hipertensos 

e/ou diabéticos de Francisco Morato (SP), foram identificados apenas 33,3% e 

42,2% de indivíduos com dieta adequada e parcialmente adequada, 

respectivamente, e somente 25,0% realizavam atividade física de forma regular. 

Investigação com hipertensos cadastrados no programa Hiperdia verificou que a 

restrição de consumo de sal é o principal artifício alimentar utilizado para o controle 

da hipertensão (63,0%), seguido da redução do consumo de gorduras (21,0%) e 

açúcar e doces (8,0%). ( PIATI;FELICETTI,LOPES,2009). 

Outro fator que é importante destacar e dificuldade da adesão 

medicamentosa, para tentar solucionar o Brasil , através do Ministério da Saúde 

(MS),publicou o Programa Nacional de Hipertensão e Diabetes Mellitus - Hiperdia. 

Este programa promoveu a reorientação da Assistência Farmacêutica 

proporcionando o fornecimento contínuo e gratuito de medicamento, além do 

monitoramento das condições clínicas de cada usuário.( BRASIL, 2001) 



23 
 

  

A adesão ao tratamento medicamentoso pode ser compreendida como a 

utilização, em pelo menos 80%, do total dos medicamentos prescritos, observando 

fatores como horário, dose e duração do tratamento. O uso incorreto de 

medicamentos, a subutilização, o uso irracional ou não utilização total dos fármacos 

prescritos são formas de não adesão ao tratamento medicamentoso ( CAMPOS et 

al.,2014) 

Cabe ressaltar que um dos grandes desafios em relação às DCNTs é a 

baixa adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso, por comprometer a 

efetividade do tratamento, repercutindo na qualidade de vida, aumentando os gastos 

com saúde. Vários fatores podem influenciar a adesão ao tratamento, tais como 

condições socioeconômicas, as características da doença, os tratamentos 

empregados, o sistema de saúde e seus profissionais ou o próprio paciente (SILVA, 

2011). Assim, é necessário que a atenção primária possa encontrar medidas que 

proporcione uma maior adesão do paciente ao plano terapêutico. 

 

5.3 O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA ATENÇÃO TERAPÊUTICA DOS 

PACIENTES COM HAS E DM. 

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

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

socioeconômicos (OMS, 2013). A adesão ao tratamento pode ser definida como um 

envolvimento amplo do paciente, de natureza ativa, voluntária e colaborativa 

gerando comportamentos que irão influenciar nos resultados terapêuticos e no 

controle da doença (PIANCASTELLI, 2011). 

E a melhor forma de fazer com que usuário possa aderir o tratamento é com 

a criação de vinculo, nesta perspectiva atenção primária a saúde ( APS) é 

responsável por tal fenômeno, visto que é a porta de entrada do SUS, as relações 

de vínculo em muito podem contribuir para o processo de adesão terapêutica do 

paciente, uma vez que este passa a entender a significância de seu tratamento, a 

confiar nas recomendações dos profissionais que o atendem e seguir corretamente 

as recomendações prescritas, do mesmo modo que os profissionais passam a 

desempenhar suas ações, buscando o bem-estar do usuário do serviço  e 

proporcionando uma assistência holística(  SCHIMITH; LIMA,2004) . 

Dentro desse contexto, a APS desenvolve um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que compreende a promoção e a proteção da saúde, 
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a prevenção de agravos, bem como o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde, desenvolvidas, principalmente pela estratégia de Saúde da 

Família.( BRASIL,2006) 

Garantir a adesão ao tratamento exige, por parte dos profissionais de saúde, 

principalmente na atenção básica, sensibilidade quanto às recomendações 

terapêuticas, a alimentação, a prática de exercícios físicos e o controle glicêmico, 

cumprindo o protocolo do programa de controle, mas de acordo com a realidade 

cotidiana do indivíduo ( FARIAS et al.,2016). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO  

6.1 DESCRIÇÕES DOS PROBLEMAS  

O problema preocupante é a baixa adesão da terapêutica, dos pacientes que 

padecem de DM e HTA pertencentes à zona de atendimento da UBS Jofre Cohen 

de Matos. No decorrer dos dias e rotina de trabalho juntamente com a Equipe Básica 

de Saúde, constatamos que o número mensal de consultas para atendimento a livre 

demanda de pacientes diabéticos e/ou hipertensos aumentaram em uma 

porcentagem significante, mas o que mais chamou a atenção da equipe, é que 

esses atendimentos eram para busca de soluções a problemas secundários e/ou 

complicações por não haver cuidados rotineiros e de grande importância para sua 

doença de base.  

A comunidade pertencente ao perímetro de atendimento da UBS, esta 

conformada em sua grande maioria por pessoas que não apresentam hábitos 

saudáveis de vida, estimulados com formas equivocas de alimentação e sobre 

proteção dos pais, desde idades muito pequenas, inclusive os mesmos pais já 

acostumados a médicos anteriores, solicitações de laudos com doenças inexistentes 

em pacientes escolares, para a não realização de atividades físicas no ambiente 

escolar.  

Consequentemente a isso contamos com uma população de pessoas 

sedentárias, a maioria dos adolescentes, principalmente do sexo feminino estão 

sobrepeso, ou classificadas como Obesidade grau I, também observamos que um 

fator de risco populacional importante relacionado com o estilo de vida é o consumo 

de bebidas alcoólicas, ou pacientes fumantes, que são fatores de risco importantes 

principalmente para Hipertensão.  

Todos esses fatores nos levam a diagnósticos futuros de pacientes com 

evolução de DCNTs, com base a essas conclusões a equipe tem trabalhado em 

peso na promoção e prevenção de saúde principalmente em pacientes de idades 

escolares, pois conscientizando essa população em destaques, pode haver 

mudanças significativas dos hábitos familiares, e/ou uma melhor participação no 

cuidado de um membro da família que padeça de tais doenças.  

 Atualmente na UBS constamos com o número total de pacientes 

Hipertensos devidamente inscritos sem discriminação de sexo e idade: 94, 

sendo que desse total, 48 pacientes recorreram a consultas por complicações 

ao não tratamento de sua doença de base.  
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Nos quadros representados a seguir podemos realizar um comparativo mais 

detalhado dessa população:  

 

QUADRO 2 -PACIENTES QUE PADECEM APENAS DE HTA, DE AMBOS OS 

SEXOS, E POR IDADE QUE REALIZAM TRATAMENTO DE FORMA ADEQUADA. 

 

IDADE SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE AMBOS OS 
SEXOS 

DE 30 A 34 0 0 0 

DE 35 A 39 2 2 4 

DE 40 A 44 5 3 8 

DE 45 A 49 4 0 4 

DE 50 A 54 3 3 6 

DE 55 A 59 0 2 2 

DE 60 A 64 2 2 4 

DE 65 A 69 3 7 10 

DE 70 A 74 0 1 1 

DE 75 A 79 2 2 4 

DE 80 A 84 1 2 3 

ACIMA DE 85 0 0 0 

TOTAL 22 24 46 

 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 

 

QUADRO 3- PACIENTES HIPERTENSOS DE AMBOS OS SEXO QUE NÃO 

REALIZA CORRETA TERAPÊUTICA E ACOMPANHAMENTO 

 

IDADE SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE AMBOS 
OS SEXOS 

De 30 a 34 1 1 2 

De 35 a 39 1 3 4 

De 40 a 44 3 1 4 

De 45 a 49 2 1 3 

De 50 a 54 1 2 3 

De 55 a 59 2 2 4 

De 60 a 64 8 1 9 

De 65 a 69 3 3 6 

De 70 a 74 5 2 7 

De 75 a 80 2 1 3 

De 80 a 84 0 1 1 

Acima de 85 1 1 2 

Total 29 19 48 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 

 

 Referente aos pacientes diabéticos que se encontram devidamente inscritos 

na UBS, constamos com um total de 81 pacientes, no qual 39 pacientes 
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recorreram a UBS por complicações a não adesão terapêutica de sua doença 

de base.  

Nos quadros representados a seguir podemos realizar um comparativo mais 

detalhado dessa população:  

 

QUADRO 4- PACIENTES QUE PADECEM DM, DE AMBOS OS SEXOS, E POR 

IDADE QUE REALIZAM TRATAMENTO DE FORMA ADEQUADA. 

IDADE SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE 
AMBOS OS 
SEXOS 

DE 30 A 34 2 1 3 

DE 35 A 39 1 3 4 

DE 40 A 44 4 1 5 

DE 45 A 49 2 1 3 

DE 50 A 54 3 2 5 

DE 55 A 59 2 1 3 

DE 60 A 64 2 2 4 

DE 65 A 69 4 1 5 

DE 70 A 74  3 1 4 

DE 75 A 79 2 1 3 

DE 80 A 84  1 2 3 

ACIMA DE 85  0 0 0 

TOTAL 26 16 42 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 
 

QUADRO 5- PACIENTES QUE PADECEM DM, DE AMBOS OS SEXOS, E POR 

IDADE QUE NÃO REALIZAM TRATAMENTO DE FORMA ADEQUADA. 

IDADE SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE AMBOS OS 
SEXOS 

DE 30 A 34 3 1 4 

DE 35 A 39 2 4 6 

DE 40 A 44 4 2 6 

DE 45 A 49 2 3 5 

DE 50 A 54 1 2 3 

DE 55 A 59 2 1 3 

DE 60 A 64 0 2 2 

DE 65 A 69 2 3 5 

DE 70 A 74  1 2 3 

DE 75 A 79 1 1 2 

DE 80 A 84  0 0 0 

ACIMA DE 85  0 0 0 

TOTAL 18 21 39 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 
 

 Também constamos de uma população cujo padece de ambas enfermidades 

simultâneamente,  pacientes que apresentam ambos diagnósticos, 

Hipertensos e Diabéticos, o total de pacientes devidamente inscritos, sem 
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discriminação de sexo e idade: 132 , sendo que desse total, 79 pacientes 

recorreram a consultas por complicações ao não tratamento de sua doença 

de base.  

Nos quadros representados a seguir podemos realizar um comparativo mais 

detalhado dessa população:  

QUADRO 6- PACIENTES DO SEXO FEMENINO E MASCULINO QUE PADECEM 

DE HTA E DM, SIMULTANEAMENTE E QUE REALIZAM TRATAMENTO MÉDICO 

ADEQUADO. 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 

 

 

QUADRO 7- PACIENTES DO SEXO FEMENINO E MASCULINO QUE PADECEM 

DE HTA E DM, SIMULTANEAMENTE E QUE NÃO REALIZAM TRATAMENTO 

MÉDICO ADEQUADO. 

IDADE SEXO 
FEMENINO 

SEXO MASCULINO TOTAL DE AMBOS OS SEXOS 

DE 30 a 34 1 2 3 

DE 35 a 39 3 5 8 

DE 40 a 44 1 3 4 

DE 45 a 49 4 2 6 

DE 50 a 54 9 3 12 

DE 55 a 59 5 5 10 

DE 60 a 64 5 5 10 

DE 65 a 69 5 1 6 

DE 70 a 74 3 2 5 

DE 75 a 80 0 5 5 

DE 80 a 84 3 4 7 

ACIMA DE 85 1 2 3 

IDADE SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO TOTAL DE AMBOS OS 
SEXOS 

DE 30 A 34 0 1 1 

DE 35 A 39 1 0 1 

DE 40 A 44 3 1 4 

DE 45 A 49 2 1 3 

DE 50 A 54 5 1 6 

DE 55 A 59 5 3 8 

DE 60 A 64 4 3 7 

DE 65 A 69 6 1 7 

DE 70 A 74 5 2 7 

DE 75 A 79 2 2 4 

DE 80 A 84 2 1 3 

ACIMA DE 85 2 0 2 

TOTAL 37 16 53 



29 
 

  

TOTAL 40  39 79 

Fonte: Arquivos da Unidade Básica de Saúde Jofre de Matos Cohen, elaboração autoria própria, 
2018. 

 

 

Desta maneira, o objetivo é fazer com que haja uma participação dos 

pacientes nas formas de tratamento, tanto medicamentoso como não 

medicamentoso.  

 

6.2 EXPLICAÇÕES DO PROBLEMA SELECIONADO 

 Sabe-se que é importante que o paciente possa aderir o tratamento, 

uma vez que a HAS e DM são doenças crônicas que não tem cura, porém tem 

controle, e quando paciente torna-se protagonista do plano terapêutico, resulta em 

uma melhor qualidade de vida, evitando complicações e internações 

desnecessárias. 

 A aparição do problema a não adesão terapêutica desses pacientes vem se 

intensificando, pensamos como equipe que a origem do problema seja dada pelo 

componente modificável que seriam os hábito e estilo de vida adequada, mas 

sabemos que como profissionais de saúde para uma boa resolutividade 

problemática, devemos conseguir “abraçar”, não só aqueles pacientes que tem uma 

susceptibilidade para padecer de ambas doenças, mas devemos sim e 

principalmente obter estratégias que atendam as necessidades integrais dos 

pacientes que já possuem  o diagnóstico de ambas doenças. 

 Para que esses se conscientizem em seu devido cuidado, tendo assim uma 

qualidade de vida saudável, apesar de padecer de uma DCNT, e evitar assim que 

essas pessoas através de informações multidisciplinares ou multiprofissional, 

venham a apresentar consequências futuras de um grau moderado a  grave, 

ocasionando inúmeras vezes até sequelas irreversíveis, levando a um dano total de 

sua qualidade de vida como pessoa, afetando todos os âmbitos da vida que o 

rodeiam, com a família, vinculo empregatício, e aporte a sociedade com suas 

devidas funções.  

Ademais, evitando gastos i-necessários, como internações ou atendimentos a 

nível terciário, de algo que poderia ser evitado com uma adequada orientação. A 

melhor resolutividade seria implementação do programa Hiperdia, atendendo um 
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grande número de pessoas ao mesmo tempo, que tenham os mesmos interesses 

em comum. 

 

6.3 SELEÇÕES DOS NÓS CRÍTICOS  

Foram identificados os principais nós críticos do problema que serão 

trabalhados no plano de intervenção: 

 Baixo nível de informação dos pacientes sobre conhecimento geral de sua 

doença e correto tratamento, por ausência de atividades educativas, pois não 

há programa grupal funcionando atualmente no município.  

 Prevalência e cultura de hábitos e estilo de vida inadequados, presente na 

rotina da maioria populacional.  

 

6.4 DESENHOS DAS OPERAÇÕES  

Depois de identificadas as causas, consideradas mais importantes, pensou-

se em soluções e estratégias para o enfrentamento do problema. A Equipe da UBS 

Jofre Cohen propôs, a partir dos “nós críticos” identificados, as operações e os 

projetos necessários para a sua solução, os produtos esperados para essas 

operações e os recursos necessários à sua execução. 

 

Quadro: 1 - "NÓS CRÍTICOS" 

Nó crítico 1 
 

Ausência de Atividades Educativas, como a implementação 

do Programa HIPERDIA. 

Operação 
 

 Objetivo de ampliar informações, retirar dúvidas, auxiliar na 
terapêutica, demonstrar ao paciente que pode ter qualidade de 
vida, mesmo sendo Diabético ou Hipertenso, tendo como 
consequência uma maior adesão a terapêutica.  

Projeto 
 

Cuidar Hiperdia 

Resultados 
Esperados 

 

Satisfação dos usuários; cumprimento dos protocolos clínicos 
para hipertensão e diabetes; assistência adequada; 
Alcance das metas preconizadas para o bom controle clínico de 
pacientes hipertensos (níveis pressóricos dentro do alvo) e 
diabéticos (níveis de glicohemoglobina). 

Produtos esperados 
 

Grupo educativo periódico desenvolvido por equipe 
Multiprofissional [ESF e Núcleos de Apoio à Saúde da  
Família (NASF)] abordando os assuntos sobre Hipertensão e 
Diabetes/ Capacitação da ESF sobre 
abordagem ao tema. 

Recursos necessários 
 

Estrutural: aquisição de estrutura física adequada para 

desenvolver os trabalhos. 
Cognitivo: informação sobre os temas a serem apresentados 
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no Grupo e nas capacitações, estratégia. 
de comunicação e pedagogia; 
Financeiro: Aquisição dos equipamentos audiovisuais e 
confecção de folhetos educativos. 
Organizacional: organizar a agenda dos profissionais, manter 

os pacientes informados com antecedência aos encontros 
através das ACS.  
Político: Apoio da Secretaria de Saúde Municipal, adesão dos 

profissionais, mobilização social. 

Recursos críticos 
 

Estrutural: Aquisição de um local adequado para os encontros. 
Cognitivo: conhecimento sobre os temas a serem 

apresentados no curso, de forma fácil e entendível a população, 
através de uma capacitação da equipe. 
Financeiro: Aquisição dos equipamentos audiovisuais, 

folhetos educativos. 
Político: decisão de aumentar os recursos necessários para 

cumprimento do protocolo (aumentar investimento em exames 
laboratoriais e de imagem, consultas especializadas, 
medicamentos do programa, equipamentos), promover a 
capacitação da ESF, adesão dos profissionais. 

Controle dos 
recursos críticos 

 

Estrutural: Secretaria de Saúde, Conselho do Bairro, 

(favorável). 
Cognitivo: Médico e Enfermeira, (favorável). 
Financeiro: Secretaria de Saúde, (Indiferente). 
Político: Secretaria de Saúde, em ocasiões favoráveis. 

Ações estratégicas 
 

Apresentar aos gestores a necessidade de implementação dos 
protocolos de Hipertensão e Diabetes e a lista de recursos 
necessários. Apresentar o projeto à coordenação da APS e 
justificar a necessidade de capacitação dos profissionais. 

Prazo 
 

Indeterminado já que o município depende de verba para 
realizar o 
repasse para o programa para aquisição de equipamentos 
Realização de educação permanente sobre o protocolo de 
Hipertensão e Diabetes anualmente ou Sempre que houver 
alteração do mesmo 

 
Responsáveis pelo 

acompanhamento das 
operações 

 

Equipe Básica em Conjunto, com acompanhamento mais 
específico e repasse de informações através do médico e 
enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e de 

avaliação das 
operações. 

 

Realizada pela Equipe Básica de Saúde através de reuniões 
mensais para estipular metas, e realizações de mudanças 
se necessárias. 

Fonte: Elaboração da Autora, 2018. 

 

Quadro: 2 - "NÓS CRÍTICOS" 

Nó Crítico 2 Hábitos e estilo de vida inadequada para a saúde 

Operação 
 

Conscientizar a população sobre a importância de ter 
hábitos e estilo de vida saudáveis, para evitar aparição 
de Doenças Crônicas não Transmissíveis como DM e 
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HTA. 

Projeto 
 

Mais Saúde 

Resultados 
esperados 
 

Alcançar o maior público possíveis, principalmente 
pacientes que já apresentem fatores de riscos relevantes 
que possam levar ao padecimento de enfermidades, 
como tabagistas, alcoólatras, e sedentários, evitando 
assim sua aparição, e melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes que já são portadores de ditas DCNT. 

 
Produtos esperados 

 

Que abranja grupos de várias faixas etárias, atividades 
com a população, caminhadas, palestra com 
nutricionista, médico ou enfermeira, utilizando locais e 
meios de comunicações massivas como TV e rádio, com 
indicação de uma alimentação saudável e práticas de 
exercício físico. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Aquisição de estrutura física adequada para 

desenvolver os trabalhos. 
Cognitivo: informação sobre os temas a serem 

apresentados no Grupo e nas capacitações, estratégia. 
de comunicação e pedagogia; 
Financeiro: confecção de folhetos educativos. 
Organizacional: organizar a agenda dos profissionais, 

manter os pacientes informados com antecedência aos 
encontros ou eventos quando esses forem físicos, 
através das ACS e propagandas realizadas por página 
oficial da Secretaria Municipal, Rádio ou Programa 
Televisivo.  
Político: Apoio da Secretaria de Saúde Municipal, 

adesão dos profissionais, mobilização social, apoio de 
organizações do bairro, Escola Inglês de Sousa  e Igreja. 

Recursos críticos 
 

Estrutural: Locais que a população frequenta em seu 
cotidiano. 
Cognitivo: conhecimento sobre os temas a serem 

apresentados para a população, através de  capacitação 
da equipe. 
Financeiro: Folhetos educativos. 
Político: Participação da Secretaria Municipal de Saúde 

promovendo propagandas por meio massivo do projeto, 
através de meios de comunicações locais, apoio do  
conselho do bairro e ACS incentivando a participação da 
população dos eventos a serem realizados, participação 
da Escola e Igreja, promover a capacitação da ESF, 
adesão dos profissionais. 

 
Controle dos 
recursos críticos 
 

Estrutural: Secretaria de Saúde, Conselho do Bairro, 

Igreja e Escola (favorável). 
Cognitivo: Médico, Enfermeira, Nutricionista (favorável). 
Financeiro: Secretaria de Saúde, (favorável). 
Político: Secretaria de Saúde, Secretaria de 
Comunicação, Escola Inglês de Sousa favoráveis. 

 
 
 
Ações estratégicas 
 

Apresentar projeto a toda Equipe Básica de Saúde, 
analisar disposição e agenda dos protagonistas havendo 
um revezamento entre todos, participação das ACS.  
Apresentar projeto a pessoas influentes do bairro como, 
protagonista da educação e protagonistas na Igreja, 
expor a importância de criar hábitos saudáveis em nossa 
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população evitando assim aparição de doenças e de 
complicações. Contar com apoio de meios de 
comunicação como; rádios locais e programas 
televisivos, para realização de entrevistas com diferentes 
temas de saúde abordados, assim ampliando o alcance 
informativo aos pacientes que apresentam difícil acesso 
a atenção de saúde. 

Prazo 
 

Imediato 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das operações 
 

Médico, Enfermeira, Nutricionista, ACS, Protagonistas da 
Igreja e Escola, Secretaria Municipal de Saúde, Meios de 
Comunicação local.  

 
 
Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações. 

 

Realizada pela Equipe Básica de Saúde através de 
reuniões quinzenais para estipular metas e objetivos que 
já foram efetivados,  realizações de mudanças se 
necessárias, chuvas de ideias para promover novos 
eventos, e sempre realizar em conjunto com os outros 
protagonistas para que haja um apoio mútuo. 

Fonte: Elaboração da Autora, 2018. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que os pacientes possam entender a importância da adesão da 

terapêutica medicamentos e não medicamentosa, pois o controle da HAS e DM 

depende do conjunto de ações, desde do profissional capacitado até um usuário 

ativo em todo o processo.  

Com essas medidas preterirmos uma diminuição de internações 

hospitalares, em decorrência das complicações da DCNT, uma vez que quando não 

é tratada corretamente acarreta sequelas, podendo fazer com que o indivíduo se 

torne dependente ou até mesmo pode leva-lo ao óbito. 

Desta maneira, é preciso que o paciente possa ter consciência da sua 

condição, de porte que possa modificar o estilo de vida para sucesso do controle da 

HAS  e DM, fazendo com que mesmo tenha mais qualidade de vida. 
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