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RESUMO 
 
 
 

A hipertensão Arterial Sistêmica é classificada como uma doença crônica 
degenerativa não transmissível, a qual pode evoluir com graves complicações e que 
acomete uma porcentagem significativa da população brasileira e mundial. Este 
estudo tem como objetivo propor um plano de ação que busca melhorar a adesão 
dos pacientes portadores de hipertensão ao programa HIPERDIA, preconizado pelo 
Ministério da Saúde no ano de 2001, na área de cobertura da equipe da Estratégia 
Saúde da Família do Turi-Açu. É imprescindível elaborar práticas, aplicadas na 
atenção primária, que visa melhorar a adesão e autocuidado desses pacientes 
diminuindo as complicações cerebrovasculares e coronarianas, principais causas de 
óbitos e sequelas relacionadas a esta patologia. Foram identificados cinco nós-
críticos e para cada um deles foi elaborado um plano de ação. A melhor adesão 
desse grupo de pacientes visa melhorar o vínculo entre a equipe de saúde e os 
pacientes hipertensos assistidos, objetivando a prevenção e promoção à saúde. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Tailândia-Pará.  



 

  

ABSTRACT 
 
 
 

Systemic Arterial hypertension is classified as a chronic non-transmissible 
degenerative disease, which can evolve with severe complications and that affects a 
significant percentage of the Brazilian and global population. This study aims to 
propose an action plan that seeks to improve the adherence of patients with 
hypertension to the Hiperdia program, recommended by the Ministry of Health in 
2001, in the area of coverage of the Family health Strategy team of Turi-Açu. It is 
essential to elaborate practices, applied in primary care, aimed at improving the 
adherence and self-care of these patients, decreasing the cerebrovascular and 
coronary complications, leading causes of death and sequelae related to this 
pathology. Five critical nodes were identified and one action plan was elaborated for 
each one. The best adherence of this group of patients aims to improve the bond 
between the health team and the hypertensive patients assisted, aiming at 
prevention and health promotion. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Family health strategy. Primary health care. Hypertension. Population 
Health. Tailândia-Pará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Tailândia-Pará 

 

Tailândia é uma cidade com 79.297 habitantes segundo a estimativa do 

Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico -IBGE para o ano de 2017, localiza na 

mesorregião nordeste do estado paraense e distante 249 Km da capital do Estado. A 

cidade teve seu surgimento na década de 1970 com a construção da rodovia PA 

150, atrelando o Estado à Política de Desenvolvimento Nacional.  

A cidade passou por um crescimento populacional em 1980, segundo os 

dados do Projeto de Assentamento Dirigido (PAD), durante um “trabalho” de 

assentamento pacificador. Crescimento este que não foi acompanhado do 

correspondente crescimento econômico, de infraestrutura, e, muito menos, de um 

desenvolvimento social. 

O município apresenta altos índices de violência, e segundo os dados de 

mortalidade do Ministério da saúde, Tailândia encontra-se na 58° entre as cidades 

brasileiras no ano de 2012. A cidade vive basicamente da extração da madeira que 

se encontra em franco declínio, vive também da agricultura e pecuária. Está 

localizada em seu território uma importante empresa de extração de óleo vegetal: 

AGROPALMA.  

A cidade de Tailândia adquiriu a sua emancipação política e administrativa no 

ano de 1988.. Na área de saúde, a cidade recebe pacientes provenientes de 

municípios vizinhos como Moju (principalmente sua zona rural), Acará, Tomé-Açu e 

Goianésia. Há cerca de 17 anos o município adotou a estratégia saúde da família 

para a reorganização para a atenção básica e atualmente conta com um centro de 

saúde, um ambulatório de atendimento especializado, 5 equipes de saúde urbana e 

4 equipes de saúde rural.  

Um grande problema atual no desenvolvimento da Estratégia Saúde da 

Família – ESF, é a rotatividade dos profissionais da enfermagem entre as unidades 

de saúde do município. São constantes as transferências de enfermeiros entre as 

unidades  
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1.2 Aspectos do Vilarejo Turi-Açu 

 

A Vila Turi-Açu é uma comunidade, localizada na zona rural do município de 

Tailândia, com cerca de 7.000 habitantes. Surgiu com o crescimento da sua vila 

vizinha Palmares, onde foi construída a Vila da Agropalma, a qual acolheu os 

funcionários desta empresa.  

A população vive basicamente da agricultura e uma parte dos empregados 

trabalha em empresas terceirizadas que prestam serviços para a empresa 

Agropalma. É grande o número de desempregados e subempregados.  

A vila conta com uma escola municipal que em sua grade curricular não tem o 

ensino médio e o analfabetismo é elevado. A vila do Turi-Açu não dispõe de 

saneamento básico, tornando precário o tratamento de água, rede de esgoto e lixo. 

Vale ressaltar que a comunidade conta com uma equipe de saúde da família. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde de Tailândia-Pará 

 

O município conta com nove (09) estabelecimentos de saúde pública municipal, 

sendo um ambulatório de especialidades médicas (AME), um Centro de Saúde, seis 

(06) Unidades Básica de Saúde (UBS) e um (01) Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS). O município conta com um estabelecimento de saúde pública estadual, o 

Hospital Regional de Tailândia. 

O sistema de referência e contra referência é responsabilidade do Complexo 

Regulador Assistencial (CORA), o qual em virtude da grande demanda dos 

pacientes e pouca oferta das consultas especializadas que não são ofertadas no 

município e dos reduzidos leitos em hospitais de referências do estado vem 

apresentado muitas deficiências.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde do Turi-Açu 

 

A unidade de Saúde do Turi-Açu, foi inaugurada há 17 anos, e está localizada as 

margens da rodovia PA-150, próximo ao Km 189. É uma casa alugada, antiga não 

tão bem conservada e foi adaptada para ser uma Unidade de Saúde. A área da casa 

é adequada para a demanda local, cuja a população atendida é de 

aproximadamente 6000 pacientes cadastrados.  
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A área destinada à recepção é pequena, pois nesta sala também está localizado 

o arquivo da unidade, sobrando um pequeno espaço (único espaço que não é 

adequado na unidade). As cadeiras onde os pacientes aguardam o atendimento, 

estão localizadas no pátio externo da unidade que é uma área coberta. Existe um 

grande auditório onde são realizadas as reuniões internas, rodas de conversa e 

palestras para a comunidade. 

A população é muita respeitosa e cooperativa com a equipe de saúde, e o  

número de faltosos é pequeno comparado com outras unidades do município. A 

unidade atualmente, não está bem equipada, dificultando de certa forma o 

atendimento tanto na unidade como na área das visitas domiciliares. 

A falta de esfignomanometro para a unidade e para as visitas domiciliares e  

único glicosímetro não funciona direito, assim como o único sonar que temos a 

disposição também não funciona, e a não disposição de aparelho de nebulização, 

bem como a falta de medicação que é frequente, se torna problema para o bom 

atendimento. 

Além desses problemas encontrados, tem-se enfrentado a falta de 

abastecimento de água, devido aos problemas diários com a bomba. Inúmeros 

ofícios já foram destinados à secretaria do município com objetivo de solucionar 

esses problemas, porém poucas vezes obtivemos respostas. 

Esta equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) presta assistência em cinco 

(05) microáreas, tais como a microarea 1, microarea 2, microarea 3, microarea 4 e 

microarea 5. A equipe assistencial também atende áreas descobertas que são 

localizadas em vilarejos distantes do município de Tailândia e municípios vizinhos 

como Moju e Acará. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família do Turi-Açu, da Unidade Básica de Saúde do 

Turi-Açu 

 

A ESF do Turi-Açu é composta por uma (01) médica, uma (02) enfermeira, cinco 

(05) agentes de saúde e três (03) técnicas de enfermagem. Trabalham também na 

unidade uma (01) auxiliar administrativa, uma (01) auxiliar de serviços gerais e dois 

(02) vigias noturnos. A ESF conta com atendimentos quinzenais do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF), composto por uma (01) nutricionista, um (01) 

fisioterapeuta, uma (01) assistente social e um (01) psicólogo. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe do Turi-Açu 

  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Turi-Açu funciona de 7:30 às 12:00 

horas e de 14 às 17:00 horas. A unidade localiza-se na zona rural do município 

de Tailândia, desta maneira, os pacientes em caráter de urgência que chegam à 

unidade no horário do intervalo, recebem atendimento.  

A agenda é organizada diariamente com doze vagas para os pacientes 

agendados e quatro para a demanda espontânea. O Agendamento é feito 

baseado nos programas preconizados pelo Ministério da Saúde (MS). 

Os pacientes que precisam de atendimentos especializados são 

referenciados de acordo com as suas necessidades individuais. O município 

conta com consultas especializadas em cardiologia, ortopedia, dermatologia, 

neurologia e psiquiatria. Quando necessário, são encaminhados em caráter de 

urgência para o Hospital Geral de Tailândia (HGT) pela ambulância do município 

que atende as UBS da zona rural. 

 

1.6 O dia a dia da equipe de Saúde do Turi-Açu 

 

O tempo de atendimento na unidade destina-se ao agendamento dos 

programas instituídos pelo MS e a demanda espontânea. Os programas 

atendidos são: pré-natal, puericultura, saúde da mulher, HIPERDIA, saúde do 

homem e a visita domiciliar. Sendo que a maior demanda é referente ao 

programa HIPERDIA e saúde da mulher.  

A equipe desenvolve ações em saúde, voltados para saúde da mulher, 

orientações nutricionais aos pacientes pertencentes aos programas destinados 

aos cuidados de pacientes com hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus, saúde da criança e hanseníase.  

As atividades educativas aos pacientes estão relacionadas às rodas de 

conversa e palestra a população sobre promoção da saúde, prevenção de 

doenças e agravos à saúde. 

Quanto a educação continuada aos profissionais de saúde especificando os 

médicos, está relacionado ao Curso de Especialização Gestão do Cuidado em 

Saúde da Família que tanto contribuirá a formação e aprimoramento sobre 

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

passo) 

 

O Vilarejo do Turi-açu não possui saneamento básico adequado de tratamento 

para a comunidade. A água que é consumida pela população é proveniente de uma 

pequena bacia hidrográfica local. A falta de infraestrutura facilita o surgimento de 

doenças infecciosas. 

A comunidade também não conta com comércio alimentício e farmácias. A 

população precisa se deslocar ao vilareja mais próximo Palmares, distante 

aproximadamente 15 km, ou ao centro da cidade, distante aproximadamente 80 

km. 

     A demanda dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica e diabetes é 

predominante quando comparada com as outras. Os pacientes não realizam o 

acompanhamento adequado, são faltosos e não fazem o uso da medicação como 

recomendação médica.  

 A população local é de baixa condição socioeconômica resultando em uma 

relação importante de dependência da medicação ofertada pela farmácia básica da 

unidade e apresentam dificuldade de executar e manter hábitos saudáveis de vida, e 

também do próprio entendimento sobre sua doença e complicações, e o 

adoecimento é devido à obesidade, etilismo, tabagismo, dislipidemias, sedentarismo 

e fatores genéticos. Essa população vive com seus familiares ou sozinhos, em 

ambientes desestruturados e em meio a conflitos. 

      Em relação à unidade, um fator gerador de conflitos é a triagem dos pacientes de 

demanda espontânea. A triagem não é feita de acordo com os critérios preconizados 

pelo MS e na maioria das vezes a enfermagem tem outras atribuições e às vezes 

fica se ausenta na participação deste momento. 

      Enfrentamos problemas com a falta de materiais: dispomos apenas de um 

esfigmomanômetro, um glicosímetro, falta de medicação em geral e falta de 

nebulizador. É frequente a falta de água devido problemas com a bomba hidráulica. 
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1.8 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

 

   Na área de abrangência da ESF do Turi-açu, no município de Tailândia, foi 

possível constatar que há uma importante falta de adesão pelos pacientes 

portadores de hipertensão arterial sistêmica ao programa HIPERDIA.  

Há um porcentual significativo de pacientes que não comparecem às suas 

consultas mensais e não fazem uso correto e contínuo de suas medicações. O 

número total de pacientes cadastrados portadores de hipertensão arterial sistêmica é 

132, mas apenas 17 comparecem ás consultas regularmente.  

No quadro 1 abaixo, demonstra a classificação dos problemas identificados por 

prioridades, bem como, o grau de importância e enfrentamento considerado pela a 

equipe de saúde da comunidade Turi-Açú. 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde do Turi-Açu, Unidade 
Básica de Saúde do Turi-Açu, município de Tailândia, estado do Pará 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Baixa adesão dos 

pacientes 

hipertensos no 

programa 

HIPERDIA. 

Alta  10 Parcial  Prioridade 1 

Falta de 

infraestrutura no 

vilarejo 

Alta  05 Fora   

Triagem 

inadequada 

Média  05 Total  Prioridade 2 

Falta de recursos 

na unidade  

Média  05 Parcial  Prioridade 3 

Fonte: Equipe da Estratégia de Saúde do Turi-Açu 
 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 



18 
   

  

2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2001), as doenças cardiovasculares, 

entre elas a Hipertensão Arterial Sistêmica, constituem a principal causa de 

morbimortalidade na população brasileira. E acrescentou que 60 a 80% dos casos, 

podem ser resolvidos na Atenção Básica. 

No Brasil, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa um grave problema 

de saúde pública, ante a sua elevada prevalência, acometendo 15% a 20% da 

população adulta, em plena fase reprodutiva e, mais de 50% dos idosos (STRELEC 

et al, 2003). 

A adesão ao tratamento da hipertensão não é fácil de ser executado. O 

conhecimento sobre a sua patologia e assuntos diversos que envolvem o 

conhecimento em saúde são essenciais para que os pacientes se conscientizem da 

importância da sua participação neste processo de adesão (RODRIGUES et al; 

2012). 

   A importante indispensabilidade de propor uma ação buscando a melhoria na 

adesão dos pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica com objetivo do maior 

conhecimento da própria doença, do autocuidado e da prevenção das futuras 

complicações. Fazendo com que o usuário se veja como o ator principal em todo o 

processo. 

O desenvolvimento deste projeto visa melhorar a assistência prestada aos 

usuários, ou seja, os pacientes portadores de hipertensão cadastrados na ESF do 

Turi-Açu no município de Tailândia-Pará. 
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3 OBJETIVO 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Propor um plano de ação para a melhoria na adesão dos pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica ao Programa HIPERDIA, na ESF do Turi-Açu, em 

Tailândia-Pará. 

 
3.2  Objetivos Específicos 
 

- Elaborar o plano de ação considerando as práticas educativas que visem a 

prevenção da hipertensão arterial. 

 

- Analisar as ações de prevenção da hipertensão do Programa HIPERDIA. 

 

- Propor estratégias educativas que subsidiem o acompanhamento dos usuários do 

Programa HIPERDIA. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

O estudo é um plano de ação para melhorar a adesão dos pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica ao programa HIPERDIA na ESF do Turi-açu, cujo 

método é ações de intervenção educativa apropriada cada vez mais, na aplicação 

de intervenções orientadas à promoção e proteção da Saúde das populações. 

O local de implantação e execução da ação foi na Estratégia Saúde da 

Família do Turi-Açu, localizada no município de Tailândia, do estado do Pará. E os 

participantes são as pessoas cadastradas no Programa HIPERDIA. 

O estudo de intervenção educativa foi realizado no período de agosto a 

novembro de 2018 com os seguintes procedimentos como reuniões, roda de 

conversas e discussão sobre a temática após exposição oral. 

O diagnóstico situacional e a identificação do problema foram realizados 

através da análise das fichas dos agentes comunitários de saúde, de discussões 

com a equipe da unidade sobre a problemática e da observação do funcionamento e 

da rotina da unidade. 

A elaboração do plano de ação foi baseada no método de Planejamento 

Estratégico Situacional Simplificado (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010). 

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de órgãos 

públicos (ministérios, secretarias, etc) e outras fontes de busca para revisão 

bibliográfica. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia: 

Trabalho de conclusão de Curso (CORREA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 

Para a definição das palavras-chaves e keyboards utilizaram-se os Descritores em 

Ciências da Saúde (Brasil. Ministério da Saúde, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, 

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

A Estratégia Saúde da Família constitui-se “como um conjunto de ações no 

primeiro nível da atenção, voltadas para a promoção da saúde, prevenção dos 

agravos, tratamento e reabilitação” é um excelente campo para o cuidado dos 

pacientes com HAS (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 2011). 

Para organizar a assistência às pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Diabetes Mellitus (DM), o Ministério da Saúde (MS) lançou em 2001 o Plano 

de Reorganização da Atenção a HAS e DM, materializando o Programa de 

Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia), que constitui um sistema de cadastro de 

modo a permitir o monitoramento e gerar informações para aquisição, dispensação e 

distribuição de medicamentos de forma regular e organizada (Brasil. Ministério da 

Saúde, 2002).  

 

 
5.2 Atenção Primária à Saúde 
 
 

De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde (APS) 

ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

Na estruturação do HiperDia, cabe a Atenção Primária à Saúde (APS) realizar 

ações de promoção à saúde, identificar subpopulações de risco para 

desenvolvimento das comorbidades, realizar diagnósticos, busca ativa dos casos, 
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cadastros dos usuários portadores de HAS e DM. Também compete a APS 

estratificar o risco, tratar e acompanhar os casos diagnosticados, prevenir e 

diagnosticar complicações, encaminhar à atenção secundária quando necessário, 

elaborar planos de cuidado e realizar o primeiro atendimento de urgência e 

encaminhamento se necessário (MARQUES, 2010).   

 

5.3 Hipertensão 

 

É caracterizada por pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base 

em várias medições. A hipertensão (hipertensão arterial sistêmica) é atualmente 

definida como sendo a pressão sistólica repetidamente maior que 140 mm hg ou a 

pressão diastólica de 90 mm Hg ou superior (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das doenças responsáveis pelas 

maiores taxas de morbidade e mortalidade no país, ocasionando expressivas taxas 

de internação e custos elevados devido às intercorrências associadas à doença 

(DALLACOSTA et al., 2010). 

Existem dois tipos de hipertensão arterial: a primária, que se caracteriza por não 

haver uma causa conhecida, e a secundária, na qual é possível identificar uma 

causa para a hipertensão, por exemplo, tumores, problemas renais, problemas na 

artéria aorta e algumas doenças endócrinas. Estima-se que 95% das pessoas 

tenham a forma primária e apenas 5%, a forma secundária (BUSATO, 2018). 

Trata-se de uma doença de evolução lenta e contínua, geralmente fazendo com 

que os portadores somente apresentem sintomas quando os problemas 

cardiovasculares já estão instalados (DALLACOSTA et al., 2010). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a doença crônica 

degenerativa mais comum e com maior chance de desenvolver complicações, como 

o Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Cardíaca.  

No Brasil, a proporção de indivíduos diagnosticados com hipertensão arterial 

cresceu de 21,5%, em 2006, para 24,4%, em 2009 (CAVAGIONI E PIERIN, 2011). 

O Ministério da Saúde, na tentativa de amenizar o problema, utiliza algumas 

estratégias que visam minimizar a morbimortalidade associada à Hipertensão 

Arterial: o Programa de Saúde da Família (PSF) realiza importante papel na 

organização da assistência primária (DALLACOSTA et al., 2010). 



23 
   

  

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “a baixa adesão dos portadores de 

HAS ao programa HiperDia”, 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 (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2017).  

 

 
6.1 Desenho das operações  
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Nó crítico Operação  Resultados 

esperados  

Produtos 

esperados  

Recursos 

necessários 

Fornecimento 
inadequado de 
medicamentos 
Anti-hipertensivos 

Fornecimento da 
medicação apenas 
com receita 
atualizada 

Diminuição do uso 
incorreto da 
medicação 

Fornecimento 
regular e adequado 
de medicamentos 
anti-hipertensivos 

Organizacional: 
habilitação dos 
responsáveis pela 
farmácia da unidade; 
Cognitivo: 
conhecimento sobre a 
doença e as 
medicações; 
Político: 
fornecimento regular 
de medicação para 
unidade  

Hábitos e estilos 
de vida 
inadequados 

Incentivar o 
cumprimento de 
hábitos de vida 
saudáveis  

Obtenção de 
melhores resultados 
dos tratamentos 

Atividades físicas 
matinais no 
gramado externo 
da unidade de 
saúde, a criação da 
horta comunitária e 
da academia da 
saúde 

Organizacional: 
elaboração das 
atividades pelo 
fisioterapeuta, 
psicólogo e 
nutricionista. 
Cognitivo: 
conhecimento das 
melhores estratégias 
de ação para esse 
grupo de paciente; 
Político: melhorar a 
estrutura oferecida 
pela unidade. 
Implantação da horta 
comunitária e 
academia de saúde; 
Financeiro: aquisição 
dos objetivos que 
serão utilizados das 
atividades e na 
construção da horta e 
academia 
 

Pouco 
comprometimento 
dos pacientes no 
comparecimento 
das consultas 

Orientar durante as 
consultas (médica, 
enfermagem e 
nutricional) e nos 
domicílios (ACS) 
sobre a 
importância do 
acompanhamento 
mensal  

Aumento da 
cobertura dos 
pacientes 
hipertensos 

Maximizar a 
cobertura de 
atendimento dos 
pacientes 
hipertensos 

Organizacional: 
capacitação dos ACS 
e orientação mais 
efetiva dos 
profissionais de 
saúde no momento 
da consulta; 
Cognitivo: 
conhecimento das 
melhores estratégias 
para manter a 
regularidade nas 
consultas; 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “baixa 
adesão dos pacientes portadores de HAS ao programa HIPERDIA”, na 
população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família do Turi-Açu, 
do município Tailândia, estado de Pará 
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Financeiro: matérias 
para elaboração de 
quadros de exposição 
na unidade e 
elaboração de 
folhetos para serem 
entregues aos 
pacientes. 

Dificuldade no 
translado até o 
local da unidade 
de saúde 

Maior parceria 
com a Prefeitura  

Oferta do transporte 
público até a 
unidade 

Ofertar o acesso à 
unidade para os 
hipertensos que 
não podem chegar 
até ela 

Organizacional: a ser 
realizado em 
conjunto com a 
secretaria de saúde 
de acordo com a 
rotina da unidade; 
Político: 
disponibilização do 
transporte; 
 

Pouco 
entendimento dos 
pacientes sobre a 
doença em questão 
e os seus agravos 

Aumentar o nível 
de informação dos 
pacientes sobre as 
suas doenças e 
agravos 

Hipertensos com 
maior poder de 
conhecimento de sua 
doença 

Elaboração de 
palestras e rodas de 
conversas; 
avaliação do 
conhecimento da 
população sobre a 
hipertensão arterial 
sistêmica; 
capacitação dos 
cuidadores e ACS 

Organizacional: 
organização das 
atividades 
educativas; 
Cognitivo: 
conhecimento sobre a 
doença, estratégia de 
comunicação e 
práticas pedagógicas; 
Político: mobilização 
da população; 
Financeiro: materiais 
para elaboração de 
folhetos, Datashow 
para as palestras, 
entre outros 

Fonte:  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 
 

O envolvimento do usuário participante do programa HIPERDIA, como o 
principal sujeito do processo é imprescindível para avaliar este programa de atenção 
à saúde, sobre as ações de promoção e proteção da saúde. É importante colocar 
em prática os modelos assistenciais da universalidade, equidade e integralidade no 
trabalho da Saúde da Família.  

Desta forma é necessário melhorias nas ações estruturais voltadas para o 
abastecimento completo e regular da farmácia básica, oferecer condições para que 
o usuário consiga ter acesso à unidade de saúde, a capacitação dos profissionais 
objetivando um atendimento qualificado dos pacientes hipertensos e um vínculo 
adequado com a população visando melhorar a aderência nos tratamentos e 
orientações realizadas. 
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