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RESUMO 

 

A maior parte das complicações cardiovasculares que acontecem nos usuários da 
Estratégia Saúde da Família KM-11 são causadas pela hipertensão e ou diabetes, e 
muito portadores dessas patologias sequer sabem da mesma, ou sabem e não 
realiza o tratamento medicamentoso, o que tem colaborado cada vez mais com a 
ocorrência dessas complicações e até mesmo aumentado o número de óbito na 
comunidade. Dentre vários outros problemas a equipe selecionou a baixa adesão 
medicamentosa para hipertensão e diabetes para enfrentar, através do 
planejamento de um plano de intervenção que teve por objetivo conscientizar a 
população a cerca da importância do tratamento medicamentoso de hipertensão e 
diabetes. O planejamento foi dividido em fases, a primeira fase foi a seleção dos 
principais problemas enfrentados pela comunidade, a segunda fase foi a 
determinação do problema a ser enfrentado, a terceira foi a revisão de literatura para 
reunir material para capacitação da equipe que foi a quarta fase, a quinta fase foi a 
elaboração do plano de intervenção e por fim a sexta a execução das ações, que 
consistiram em propostas para melhorar a adesão medicamentosa para hipertensão 
e diabetes. Com a capacitação da equipe foi possível dispor de uma equipe 
completamente preparada para identificar e estimular o tratamento de usuários com 
diabetes, com a intensificação da busca ativa foi possível identificar novos 
portadores de hipertensão e diabetes da que não sabiam que tinham essas 
doenças, com a realização de campanhas com ações educativas na comunidade foi 
possível conscientizar os usuários sobre a importância da realização do tratamento 
de forma assídua, com o planejamento dessas ações foi possível concluir que pode 
ser um desafio estimular a adesão medicamentosa nos usuários da Estratégia 
Saúde da Família KM 11, porém é um desafio que toda a equipe se dispôs a 
enfrentar para oferecer uma melhor qualidade e expectativa de vida aos usuários. 
 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Educação Para a Saúde Comunitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Most of the cardiovascular complications that occur in users of the KM-11 Family 
Health Strategy are caused by hypertension and or diabetes, and many patients with 
these pathologies do not even know about it, or know and do not carry out drug 
treatment, which has contributed to each more and more with the occurrence of 
these complications and even increased the number of deaths in the community. 
Among several other problems, the team selected the low medication adherence for 
hypertension and diabetes to face, through the planning of an intervention plan that 
aimed to raise the population's awareness about the importance of drug treatment for 
hypertension and diabetes. The planning was divided into phases, the first phase 
was the selection of the main problems faced by the community, the second phase 
was the determination of the problem to be faced, the third was the literature review 
to gather material for training the team, which was the fourth phase, the fifth phase 
was the elaboration of the intervention plan and finally the sixth, the execution of 
actions, which consisted of proposals to improve medication adherence for 
hypertension and diabetes. With the training of the team it was possible to have a 
team fully prepared to identify and stimulate the treatment of users with diabetes, 
with the intensification of the active search it was possible to identify new carriers of 
hypertension and diabetes who did not know they had these diseases, with the 
carrying out campaigns with educational actions in the community, it was possible to 
make users aware of the importance of carrying out the treatment assiduously, with 
the planning of these actions it was possible to conclude that it can be a challenge to 
stimulate medication adherence in users of the KM Family Health Strategy 11 , 
however, it is a challenge that the whole team was willing to face in order to offer a 
better quality and life expectancy to users. 
 
Keywords: Systemic Arterial Hypertension. Diabetes Mellitus. Family Health 
Strategy (FHS). Community Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Paragominas, localizado no estado do Pará, tem população 

estimada de 113.145 habitantes e área territorial de 19.342 565 km² (IBGE, 2019). 

A rede de educação é composta por 111 escolas, sendo 97 municipais, 4 

estaduais e 10 privadas, incluídas escolas do ensino fundamental e médio. No 

ensino superior, o município conta, ainda, com instituições de ensino superior, sendo 

uma estadual, duas federais e três particulares.  

A economia gira em torno da mineração: o município abriga a grande empresa 

mineradora Hydro, além de outras várias mineradoras. Há alguns anos, começou 

também a produção de MDF (Medium Density Fiberboard). A principal fonte de 

renda da população provém do trabalho em empresas desses dois ramos (IBGE, 

2019). 

Anualmente, no mês de agosto, acontece a AGROPEC (feira agropecuária), 

um evento de grande importância cultural que, além de shows, conta com a 

exposição de gados, móveis, máquinas agrícolas e automóveis para venda (IBGE, 

2019).  

O principal ponto de lazer do município é o Parque Ambiental Ademar 

Monteiro, no qual os habitantes podem passear e levar as crianças para se 

divertirem em meio à natureza. 

Em relação à saúde, o sistema municipal é composto por 15 equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF), 5 unidades de saúde, 1 Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), 3 hospitais sendo um municipal, um estadual e um particular 

que recebem os pacientes encaminhados da Atenção Primária. Na rede de urgência, 

conta-se ainda com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Além 

destes serviços, Paragominas também dispõe de Centro de Assistência Psicossocial 

(CAPS), com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), e o Centro de 

regulação, que recebe os encaminhamentos para consultas de especialidade e 

exames.  

A comunidade atendida pela ESF-KM 11 é composta por aproximadamente 

3.500 pessoas, residentes na zona urbana, sendo que a maior parte da população é 

carente, vivendo em extrema pobreza, não dispondo de saneamento básico e nem 

de coleta seletiva de lixo, há somente a coleta de lixo alguns dias da semana. A 

comunidade dispõe ainda de 3 escolas e 2 creches.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
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A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) KM-11 é composta por 1 

médica, 4 agentes de saúde, 4 técnicos de enfermagem, 1 enfermeira, 1 dentista e 1 

auxiliar de dentista, a equipe é muito unida e realiza o trabalho de forma eficiente, 

realizando consultas na unidade e nas casas (onde o usuário é acamado ou 

domiciliado), curativos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, busca ativa de 

sintomático respiratório, de assiduidade com o exame citopalógico, e também 

assiduidade vacinal. 

A equipe se reúne periodicamente para discutir os problemas e necessidades 

de saúde da comunidade, e planejar ações para o enfrentamento destas 

dificuldades. Nessas reuniões, acontece também a educação permanente, que 

capacita a equipe constantemente para a realização do cuidado. A equipe realiza 

também ações educativas sobre diversos temas direcionados a comunidade, a fim 

de realizar a prevenção e promoção a saúde. Os atendimentos na unidade 

acontecem através de demanda programada (quando a consulta já está agendada 

pelo agente de saúde ou pelo próprio usuário que procurou a unidade), ou por 

demanda espontânea (quando acontece algum caso agudo que necessita de 

atendimento imediato), os casos de demanda espontânea são selecionados através 

do processo de triagem e acolhimento.  

A Unidade funciona de segunda à sexta, das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 

17h00 horas, sendo que os atendimentos médicos acontecem de segunda à quinta-

feira. A estrutura física é formada por 1 sala de recepção, 1 consultório médico, 1 

consultório para coleta de exame citopatológico, 1 sala de enfermagem, 1 sala de 

vacinação, 1 sala dos agentes de saúde, dentre os equipamentos disponíveis temos 

o básico, mais 1 negatoscópio e 1 Doppler fetal portátil.   

As famílias atendidas pela ESF-KM 11 no geral são muito carentes e enfrentam 

muitos problemas.  

Em reunião de equipe, foram selecionados os mais importantes, quais sejam: a 

falta um acolhimento eficiente, a pobreza e falta de informação, a falta de 

saneamento básico, a espera para realização de exames de diagnóstico de média e 

alta complexidade, a dificuldade na realização de exames de alta complexidade, pois 

não são realizados no município, a alta incidência de parasitoses, o alto índice de 

gravidez, a má alimentação, o abuso de benzodiazepínicos, e a baixa adesão à 

terapêutica medicamentosa para hipertensão e diabetes.  
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Na opinião de maior parte da equipe de ESF, o problema mais grave e que a 

equipe tem condições de colaborar e intervir de forma imediata é a baixa adesão 

medicamentosa para hipertensão e diabetes, dada a sua importância e as possíveis 

complicações sérias, que deixam o usuário incapacitado de realizar suas atividades 

rotineiras, podendo gerar internações, maior assistência e até mesmo óbitos. 

Na comunidade atendida pela ESF KM-11, os usuários diabéticos em 

tratamento contabilizam 294 usuários, e os hipertensos em tratamento contabilizam 

593 usuários, esses números são gerais incluindo homens e mulheres de todas as 

faixas etárias, porém esses são os usuários portadores de hipertensão e diabetes 

cadastrados, a equipe acredita ter muitos outros que sequer sabem que são 

portadores da doença.  

Diante deste cenário, a equipe decidiu criar esse projeto para colaborar com a 

mudança, com melhoria na expectativa e qualidade de vida da população atendida, 

a partir da proposição de estratégias de enfrentamento da baixa adesão 

medicamentosa no tratamento de hipertensão e diabetes. 

 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

 

A Hipertensão arterial Sistêmica (HAS) é considerada uma síndrome 

multifatorial, definida como importante fator de risco para o Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e também para a Doença 

Renal Crônica Terminal (DRCT). A HAS é uma patologia de alta prevalência e de 

baixo controle, considerada um fator de risco modificável, sendo um importante 

problema de saúde pública em todo o mundo (SBC, 2010; OLIVEIRA, 2008; 

SADEGHI et al, 2013).  

A HAS está diretamente associada à morbimortalidade de doenças 

cerebrovasculares, doenças coronarianas e insuficiência cardíaca (GIROTO et al, 

2013).  

 

Principais manifestações clínicas  

 

A cefaléia é a principal manifestação clínica identificada em um hipertenso. A 

cefaleia suboccipital, pulsátil, é a mais comum, e ocorre geralmente no início da 

manhã, desaparecendo com o passar dos dias; porém, qualquer tipo de cefaléia 
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pode acometer o hipertenso. Já a hipertensão de evolução acelerada, pode estar 

associada a quadros de sonolência, confusão mental, distúrbio visual, náusea e 

vômito, o que caracteriza a encefalopatia hipertensiva. Outras manifestações que 

podem ocorrer são epistaxe e escotomas cintilantes, zumbidos e cansaço, porém 

esses são considerados patognomônicos para o diagnóstico (KANNEL et al.,2003). 

As principais complicações da Hipertensão Arterial são: 

• Aceleração da Aterosclerose; 

• Infarto Agudo do Miocárdio; 

• Insuficiência Cardíaca; 

• Acidente Vascular Cerebral; 

• Diminuição ou Perda da função renal; 

• Perda da Visão. 

 

Diagnósticos de HAS 

 

A hipertensão, habitualmente, costuma cursar sem sintomatologia detectável. 

Por isso, é fundamental que pressão arterial seja medida pelo menos uma vez ao 

ano. Nas consultas, é importante que o usuário sempre informe ao médico se há 

casos de hipertensão na família, em especial se os pais forem portadores de 

hipertensão. Exames como Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) 

ou a Medição Residencial da Pressão Arterial (MRPA) são importantes para a 

confirmação do diagnóstico (PINHEIRO; TENÓRIO, 2018), seguindo o fluxograma 

abaixo (Figura 1): 
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Fluxograma 1 – Diagnóstico da HAS 

Fonte: VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2016. 

 

Tratamento de HAS 

 

O tratamento anti-hipertensivo tem como intuito prevenir as complicações e a 

mortalidade relacionada a doenças cardiovasculares que possam estar associadas a 

hipertensão.  Os medicamentos anti-hipertensivos usados atualmente têm eficácia 

comprovada (NOBRE et al, 2013). Dentre os principais medicamentos usados no 

tratamento da HAS podemos mencionar os listados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Principais medicamentos usados no tratamento de HAS, disponíveis na 

rede pública 

ALDACTONE, APRESOLINA, ARADOIS, ATENOLOL, ATENOLOL + CLORTALIDONA, ATENSINA, 

BESILATO DE ANLODIPINO, BENICAR, CLORTALIDONA, CO-PRESSOTEC, CAPTOPRIL, 

CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA, CARDIZEM, CARVEDILOL, CONCOR, COREG, COZAAR, 

DIOVAN, DIURIX, DOXAZOSINA, DUOMO, ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL, 

ESPIRONO-LACTON, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, HIGROTON, INDAPEN- SR, LASIX, 

https://www.minhavida.com.br/temas/Aldactone
https://www.minhavida.com.br/temas/Apresolina
https://www.minhavida.com.br/temas/Aradois
https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/98-atenolol-comprimido
https://www.minhavida.com.br/temas/Atenolol%20+%20clortalidona
https://www.minhavida.com.br/temas/Atensina
https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/246-besilato-de-anlodipino-comprimido
https://www.minhavida.com.br/temas/Benicar
https://www.minhavida.com.br/temas/Clortalidona
https://www.minhavida.com.br/temas/Co-Pressotec
https://www.minhavida.com.br/temas/Captopril
https://www.minhavida.com.br/temas/Captopril%20+%20hidroclorotiazida
https://www.minhavida.com.br/temas/Cardizem
https://www.minhavida.com.br/temas/Carvedilol
https://www.minhavida.com.br/temas/Concor
https://www.minhavida.com.br/temas/Cozaar
https://www.minhavida.com.br/temas/Diovan
https://www.minhavida.com.br/temas/Diurix
https://www.minhavida.com.br/temas/doxazosina
https://www.minhavida.com.br/temas/Duomo
https://www.minhavida.com.br/temas/enalapril-hidroclorotiazida
https://www.minhavida.com.br/temas/enalapril
https://www.minhavida.com.br/temas/espironolacton
https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/118-furosemida-comprimido
https://www.minhavida.com.br/saude/bulas/100-hidroclorotiazida-comprimido
https://www.minhavida.com.br/temas/Higroton
https://www.minhavida.com.br/temas/Lasix
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LISINOPRIL, LOSARTANA POTÁSSICA, LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA, 

METILDOPA, NEBILET 

Fonte: A autora. 

 

Hoje em dia, os medicamentos anti-hipertensivos disponíveis são muito 

eficientes. Já o tratamento não medicamentoso também pode reduzir os níveis da 

pressão arterial, em associação com o uso de medicamentos melhorando ainda 

mais a eficácia dos mesmos. Porém, para a eficácia do tratamento de HAS o que é 

mais importante a ser considerado são as mudanças no estilo de vida (NOBRE et al, 

2013). 

 

Adesão medicamentosa 

 

A adesão medicamentosa esta relacionada a três fatores: o usuário estar 

consciente sobre a patologia e comprometido com o tratamento, a colaboração dos 

profissionais de saúde para esclarecer as dúvidas e incentivar o tratamento e o 

apoio e incentivo dos familiares (CARVALHO et al, 2012). É importante mencionar 

que a participação da equipe multiprofissional colabora diretamente com a maior 

adesão ao tratamento (GLYNN et al, 2010). 

Em relação ao assunto, as Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, alguns 

fatores determinantes da não adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão 

arterial e sugestões de melhorias. 

 

 

Quadro 2 – Principais determinantes da não adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

 
Fonte: VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2016). 

 

https://www.minhavida.com.br/temas/Lisinopril
https://www.minhavida.com.br/temas/Losartana%20pot%C3%A1ssica
https://www.minhavida.com.br/temas/Losartana%20pot%C3%A1ssica%20+%20hidroclorotiazida
https://www.minhavida.com.br/temas/Metildopa
https://www.minhavida.com.br/temas/Nebilet
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Quadro 3 – Principais sugestões para a melhor adesão ao tratamento anti-

hipertensivo 

Fonte: VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2016). 

 

Diabetes Mellitus 

  

“O diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado por hiperglicemia crônica, resistência 

insulínica e deficiência relativa na secreção de insulina, sendo responsável por 90% 

dos casos de diabetes” (SOUZA et al, 2012, p. 275). O Diabetes mellitus tipo 1 tem 

como principal característica a destruição específica e progressiva das células beta 

pancreáticas por meio de mecanismo autoimune (PIMAZONI; ALBUQUERQUE, 

2011). 

O diabetes mellitus hoje em dia é considerado uma epidemia mundial. Estima-

se que já tenha afetado 387 milhões de pessoas, e as chances desse número 

aumentar em mais 100 milhões até 2035 são preocupantes. No Brasil, estima-se 

que 19,2 milhões de pessoas desenvolvam diabetes até o ano de 2035 (SBD, 2016). 

 

 

 

 

Classificação do Diabetes Mellitus 

 

A classificação proposta pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 1999 

e, também, e pela Associação Americana de Diabetes (ADA) em 2017 recomenda a 

inclusão de quatro classes clínicas: Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, e outros dois 

tipos específicos de diabetes, além de diabetes gestacional. 
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O diabetes tem sido classificado de acordo com sua etiologia (Figura 3), 

falando dos fatores causadores do diabetes (genéticos, biológicos e ambientais), 

esses ainda não são conhecidos de forma completa (BROWN, 1997). 

 

Quadro 4 – Classificação do diabetes mellitus 

 
Fonte: Adaptado da American Diabetes Association (2017). 

 

Diagnóstico do Diabetes Mellitus 

 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica de 2013, o diagnóstico do 

diabetes é baseado na identificação da hiperglicemia e podem ser realizados quatro 

tipos de exames: 

• Glicemia casual 

• Glicemia de jejum 

• Teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g em duas horas (TTG) 

• Hemoglobina glicada (HbA1c) 

Quando a pessoa requer diagnóstico imediato e o serviço dispõe de laboratório 

com determinação glicêmica imediata ou de glicosímetro e tiras reagentes, a 

glicemia casual é o primeiro exame a ser solicitado, pois fornece um resultado na 

própria consulta. Nesse caso, o ponto de corte indicativo de diabetes é maior ou 

igual a 200 mg/dL na presença de sintomas de hiperglicemia (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2013). 

 

Tratamento do Diabetes Mellitus  

 

O tratamento para diabetes além de farmacológico deve estar associado a 

mudanças no estilo de vida, tais como alimentação saudável e prática de atividade 
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física. Quando um portador de diabetes realiza as mudanças na alimentação e 

abandona o sedentarismo, esses novos hábitos colaboram diretamente com o 

controle da diabetes. 

Em relação ao tratamento farmacológico, o Quadro 1 enumera algumas das 

principais drogas utilizadas no tratamento do diabetes. 

 

Quadro 5 – Principais medicamentos usados no tratamento do diabetes mellitus, 

disponíveis na rede pública 

 
  Fonte: Cadernos de Atenção Básica (2013). 

 

Complicações causadas pelo Diabetes Mellitus  

 

O diabetes é considerado um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento da doença arterial coronariana. Se comparado até mesmo com o 

infarto, é considerado fator de alto risco, concluindo-se que, mesmo que o diabético 

não tenha manifestações cardiovasculares, o indivíduo é classificado como alto risco 

para doença cardiovascular.  

As patologias que o paciente diabético pode apresentar são: insuficiência 

coronariana, insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência 

arterial e insuficiência renal crônica estágio 3 (BULL; BAUMAN, 2011). 
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A importância da adesão medicamentosa 

 

A adesão ao tratamento medicamentoso está condicionada a convencer o 

portador a se tratar, e esse convencimento depende das características da terapia, 

das condições do portador, do vínculo estabelecido com a equipe de saúde, com a 

qualidade do atendimento oferecido pela equipe de saúde, assim como a situação 

psicológica e social do mesmo (ALVES E CALIXTO, 2012; MATTA, 2010). 

Seguir o tratamento farmacológico de forma correta e a mudança nos hábitos 

de vida é de total importância para o controle do Diabetes mellitus, e só assim é 

possível evitar as complicações da doença. Quando o Diabetes Mellitus não é 

tratado de forma correta os sintomas podem se agravar, e assim aumentar as 

manifestações da doença, causando problemas cardíacos e visuais, acidente 

vascular cerebral, insuficiência renal, dificuldade de cicatrização em lesões e outros 

(MILECH; PEIXOTO, 2004). 

 

1.1 Justificativa 

 

Esse projeto se justifica pelo alto índice de complicações causadas por baixa 

adesão medicamentosa no tratamento de hipertensão e diabetes, uma vez que 

quase a metade dos usuários que freqüentam a ESF KM-11 não realiza o tratamento 

conforme a indicação médica. As causas para não realização do tratamento de 

forma correta são variadas, e entre elas estão à falta de orientações claras sobre as 

tomadas de medicação, a falta de conhecimento a cerca das doenças e dos riscos 

do não tratamento e os maus hábitos e costumes alimentares. Essas causas são 

desencadeadas por outras situações, como a falta de preparo da equipe para 

orientar os usuários, falta de ações de educação em saúde, obesidade e 

sedentarismo.  

Para o enfrentamento do problema, foram selecionados dois nós críticos, ou 

seja, causas que, se forem enfrentadas, podem minimizar o problema. O primeiro nó 

crítico são os costumes e modo de vida inadequado e o segundo, a falta de acesso 

a informações sobre a hipertensão e o diabetes. Pretendemos enfrentar os mesmos 

estimulando a mudança de hábitos através da informação, da realização de busca 

ativa de novos portadores das doenças, e através da realização de ações educativas 
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a fim de esclarecer dúvidas sobre a doença e conscientizar os portadores acerca da 

importância do tratamento na prevenção de complicações. 

O tema é de grande importância para a comunidade e para o município, pois 

aumentando a adesão ao tratamento medicamento de hipertensão e diabetes 

conseqüentemente diminuiremos as complicações cardiovasculares e as 

internações por essas causas, evitando mudanças drásticas da vida do usuário e de 

toda a sua família, e evitando até mesmo óbitos precoces devido a essas 

complicações. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Esclarecer a importância da adesão ao tratamento medicamentoso para 

hipertensão e diabetes, junto à população atendida pela Estratégia Saúde da Família 

KM-11, em Paragominas, Pará. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Capacitar a equipe da ESF KM-11 para fornecimento de orientações claras, 

objetivas e corretas aos usuários sobre a importância e o uso correto da 

medicação; 

• Intensificar a busca ativa de usuários hipertensos e diabéticos através de 

mobilização social (realização de aferição de pressão arterial e glicemia em 

local movimentado da comunidade, a fim de identificar portadores dessas 

patologias); 

• Conscientizar a população por meio de ações educativas sobre a importância 

do tratamento medicamentoso de hipertensão e diabetes na prevenção de 

complicações cardiovasculares. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Implicações Éticas 

 

Esse projeto foi realizado respeitando os princípios éticos das Resoluções 

466/12 e 510/16, do Conselho Nacional de Saúde, respeitante à ética das pesquisas 

em seres humanos. As ações realizadas são atividades ligadas à gestão e o 

planejamento das atividades habituais da Estratégia Saúde da Família KM-11, não 

constituindo intenção atual nem posterior a publicação dos achados deste estudo. 

 

3.2 Delineamento do Estudo 

 

O planejamento desse projeto foi realizado em fases, a primeira fase foi a 

seleção dos principais problemas enfrentado pela comunidade, a segunda fase foi a 

determinação do problema que iríamos enfrentar, a terceira foi a revisão de literatura 

para o embasamento da realização da capacitação da equipe que foi a fase 

seguinte, e a quinta fase foi a elaboração do plano que consistiu na elaboração de 

propostas que aumentarão a adesão medicamentosa na comunidade atendida pela 

ESF KM-11. 

Em consequência às fases de planejamento deste estudo, emergiram as 

seguintes etapas para desenvolvimento/aplicação do mesmo junto à comunidade 

atendida pela ESF KM-11: 

 

a) Capacitar a equipe para que a mesma saiba orientar de forma clara os 

usuários sobre a importância e o uso correto da medicação: A capacitação 

da equipe aconteceu embasada na realização de revisão de literatura, e a 

mesma foi realizada na unidade todas as quartas-feiras das 14h30min as 

16h00min, onde foram realizadas aulas com uso de recursos gráficos e áudios-

visuais e rodas de conversa a fim de capacitar a equipe de forma clara e objetiva 

para que a mesma possa passar as informações de forma correta aos usuários, 

essa ação foi de responsabilidade da médica responsável pelo plano e contará 

com a participação de toda a equipe.  

b) Intensificar a busca ativa de usuários hipertensos e diabéticos através de 

mobilização social: Planejar dias de saúde na comunidade, nos quais a equipe 
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de enfermagem com o apoio dos agentes de saúde se posicionarão em um local 

movimentado da comunidade e realizaram teste de glicemia e aferição de 

pressão arterial em todos os usuários que passarem pelo local. Nesta ação 

também estaremos distribuindo folhetos explicativos para conscientização dos 

usuários.  

c) Realizar ações educativas a fim de esclarecer dúvidas sobre a doença e 

conscientizar os portadores acerca da importância do tratamento na 

prevenção de complicações: Realizar uma campanha composta de ações na 

comunidade, nas quais a equipe expôs aos portadores de hipertensão e diabetes 

as complicações que podem ser causadas pela falta de tratamento dessas 

doenças. Nesta ação, a médica conduzirá o plano com o apoio de toda a equipe, 

fazendo uso de recursos gráficos e áudio visuais para expor de maneira real os 

riscos e conscientizar a população sobre a importância da realização do 

tratamento assíduo. 

 

3.3  População de Estudo 

 

A população de estudo foi aproximadamente 3.557 pessoas pertencentes a 

área de cobertura da equipe – em especial 30% da população, que é considerada 

portadora de hipertensão e/ou diabetes.  

 

3.4  Variáveis do Estudo 

 

• Grau de escolaridade, o que exige a elaboração de diferentes formas de 

abordagem; 

• A situação social, o que mostra que quanto mais carente o usuário menos 

acesso à informação ele tem.  

 

3.5  Análise Estatística dos Dados 

 

A análise estatística dos dados será realizada ao final do primeiro semestre de 

2020, onde faremos o levantamento de usuários hipertensos e diabéticos em 

tratamento e compararemos com os números do segundo semestre de 2019. 
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4. RESULTADOS 

 

Com a realização desse projeto, foi implementado um plano de intervenção que 

informasse a população atendida pela ESF KM-11 a cerca da importância do 

tratamento medicamentoso no tratamento de hipertensão e diabetes. 

A capacitação da equipe foi muito positiva, pois através dela foi possível 

preparar a equipe para que passasse as informações aos usuários de forma correta, 

ao final da capacitação toda equipe se mostrou preparada para a execução da 

busca ativa e das ações educativas, outro fator positivo da capacitação foi que ela 

melhorou a integração entre a equipe, a capacitação ocorreu durante o mês de 

novembro nas quartas-feiras das 14h30min às 16h00min, todos os integrantes da 

equipe participaram dela.  

Os “dias de saúde”, que consistiram na realização de ações educativas, busca 

ativa de usuários hipertensos e diabéticos através de mobilização social, 

aconteceram nos dias 10 e 18 de dezembro de 2019. Participaram, em média, 350 

usuários, onde 126 estavam com alteração na pressão arterial ou na glicemia 

capilar. Todos esses usuários foram encaminhados para a Unidade para consultas, 

tendo comparecido mais 80% deles. Os usuários que compareceram à Unidade 

estão realizando exames com o intuito de confirmar ou não a hipertensão e/ou 

diabetes.  

Os resultados dos dias de saúde foram muito satisfatórios, pois através deles 

foi possível identificar usuários que não suspeitavam que tivessem a pressão arterial 

e/ou a glicemia capilar alterados.  

As ações educativas foram realizadas nos dias 13 e 20 de dezembro e 

participaram delas em média 227 usuários portadores de hipertensão e ou diabetes. 

durante a realização das ações educativas foram expostos aos participantes os 

riscos de desenvolverem complicações por não tratar a hipertensão e o diabetes 

conforme as orientações médicas. Os participantes das ações reagiram assustados 

frente às possíveis complicações e se mostraram comprometidos com o 

autocuidado.  

A motivação e força de vontade da equipe junto à disposição dos usuários 

foram necessárias para que esse plano de intervenção fosse implantado na 

comunidade atendida pela ESF KM 11 com sucesso.  
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5. DISCUSSÃO 

 

A Capacitação da equipe da ESF KM-11 para fornecimento de orientações 

claras, objetivas e corretas aos usuários sobre a importância e o uso correto da 

medicação, aconteceu sem maiores dificuldades, pois a equipe é unida e motivada 

na realização de ações que colaborem com a qualidade de vida da população 

atendida. 

A capacitação da equipe é um importante processo de trabalho que tem por 

objetivo potencializar o conhecimento dos profissionais de saúde e gerar mudanças 

na atuação do profissional. Através da capacitação por meio de educação 

permanente, os profissionais podem acompanhar as atualizações de saúde e adotar 

novas tecnologias que possam colaborar com a realização do cuidado (SILVA, 

OGATA; MACHADO, 2007).  

A realização de busca ativa através dos dias de saúde possibilitou uma maior 

integração da equipe com a comunidade atendida, gerando um resultado muito 

positivo que foi a identificação por muitos pacientes de que estavam com a pressão 

arterial e a glicemia alteradas, mas não tinham conhecimento disso. Também a 

realização das ações educativas (palestras explicativas) colaborou de forma positiva 

na conscientização dos hipertensos e diabéticos sobre a importância do tratamento 

na prevenção de complicações cardiovasculares e fez com que eles se 

comprometessem mais com a autocuidado.  

Realizar ações estratégicas voltadas para educação em saúde pode contribuir 

diretamente para a redução de complicações causadas pela falta de tratamento da 

hipertensão e do diabetes, pois educar os usuários é de extrema necessidade para 

que eles possam se comprometer com o controle de sua doença diariamente 

(JARVIS et al, 2010). 

A equipe enfrentou algumas dificuldades para a execução do presente plano 

de intervenção, tais como a falta de incentivo da Gestão e o baixo interesse da 

população, porém a equipe é motivada e não desanimou, executando todas as 

ações do plano de intervenção, e obtendo resultados positivos, o que motivou ainda 

mais a equipe a continuar realizando dias de saúde e ações educativas que possam 

colaborar com a melhoria nas condições de vida de todos os usuários pertencentes 

à área de abrangência da equipe da ESF KM-11.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da execução do plano de intervenção foi possível esclarecer à grande 

parte dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes a importância da adesão 

ao tratamento medicamentoso para hipertensão e diabetes. 

Os portadores de hipertensão e diabetes não levavam a sério suas doenças, 

pois não conheciam os riscos que estas enfermidades poderiam trazer à sua saúde, 

se não tratadas de forma correta. O projeto de intervenção trouxe para a 

comunidade o acesso a informações de saúde, sobre as quais eles ainda não 

tinham tido acesso.  

A capacitação da equipe, além de permitir aos profissionais de saúde o acesso 

a informações importantes e estratégias de abordagem junto à população, 

possibilitou que a equipe se preparasse para responder a toda e qualquer dúvida 

dos usuários sobre a hipertensão e o diabetes.   

Os dias de saúde foram essenciais para a identificação de portadores de 

hipertensão e diabetes que sequer imaginavam portar essas doenças, além de 

integrar a equipe a comunidade, pois ao ver a equipe posicionada em ponto 

movimentado da cidade muitos usuários vieram realizar a aferição da pressão 

arterial e da glicemia capilar, e vieram também realizar questionamentos junto à 

equipe, que estava preparada e sanou todas as dúvidas apresentadas.  

As ações educativas mostraram de maneira simples e clara aos portadores de 

hipertensão e diabetes a importância do tratamento e isso foi feito através da 

exposição das complicações que podem acometer os portadores de hipertensão e 

diabetes se os mesmos não realizarem o tratamento de forma correta. As ações 

educativas colaboraram para que os hipertensos e ou diabéticos se mostrassem 

mais comprometidos com sua saúde.  

A principal potencialidade na execução do plano de intervenção foi a motivação 

da equipe em querer melhorar o entendimento dos usuários sobre a hipertensão e 

diabetes e prevenir complicações causadas por essas doenças, e a principal 

dificuldade enfrentada foi a falta de recursos para aquisição de material explicativo 

para distribuição aos usuários, porém foi uma dificuldade contornada diante a 

principal potencialidade. 

Após a execução do projeto de intervenção, a equipe concluiu que o controle 

da hipertensão e do diabetes depende muito do nível de informação oferecido à 



28 
 

 

comunidade, pois, após esclarecer as dúvidas sobre o tratamento, informando sobre 

a importância do mesmo e como podem ser graves as conseqüências de não 

realizá-lo, foi possível melhorar o entendimento dos usuários a cerca da hipertensão 

e do diabetes.  
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