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RESUMO 
 
Introdução: A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é considerada um problema de 
saúde pública, de causa multifatorial, na maioria das vezes assintomática ou com 
sintomas leves, o que dificulta seu diagnóstico precoce e tratamento oportuno, 
aumentando o número de vítimas pelo inadequado controle. Assim, na área de 
abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco, identificou-se que a 
maioria dos pacientes hipertensos não aderiam ao tratamento anti-hipertensivo. 
Objetivo: Melhorar a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico e 
elaborar um Projeto de Intervenção no intuito de contribuir na resolução do problema 
dos hipertensos atendidos na UBS. Metodologia: Após delinear a população de estudo, 
realizou-se a revisão na literatura sobre o tema em diversas fontes de informações 
(internet, site do Ministério da Saúde, artigos científicos da Biblioteca Virtual em Saúde 
– BVS, e Scielo, livro e revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC), 
subsidiando a elaboração do Plano Operativo.  Conclusão: Espera-se que este projeto 
contribua no fortalecimento do vínculo da equipe com os hipertensos, estimulando-os 
junto a seus familiares/cuidadores, para a participação ativa no cuidado da sua saúde, 
melhorando sua adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, reduzindo 
os fatores de riscos modificáveis, realizando Mudança de Estilo de Vida (MEV), 
adotando uma alimentação saudável, praticando atividade física de forma regular, 
mantendo peso e os níveis pressóricos dentro das metas estabelecidas, diminuindo o 
Risco Cardiovascular (RCV), prevenindo as complicações e/ou sequelas e contribuindo 
na preservação da sua autonomia e na melhoria da qualidade de vida. 
 
Palavras chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Adesão ao Tratamento. Atenção 
Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Improve adherence to pharmacological and non-pharmacological treatment for 

hypertensive patients attended at a BHU in the municipality of Buriticupu of 

Maranhão 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is considered a public health 
problem, of multifactorial cause, most of the time asymptomatic or with mild symptoms, 
which makes its early diagnosis and timely treatment difficult, increasing the number of 
victims due to inadequate control. Thus, in the coverage area of the Basic Health Unit 
(BHU) São Francisco, it was identified that the majority of hypertensive patients don’t 
adhere to antihypertensive treatment. Objective: To improve adherence to 
pharmacological and non-pharmacological treatment and to elaborate an Intervention in 
order to contribute to the resolution of the problem of hypertensive patients treated at 
BHU. Methodology: After outlining the study population, a review of the literature on the 
topic was carried out on various sources of information (internet, Ministry of Health 
website, scientific articles from the Virtual Health Library - VHL, Scielo, book and 
magazine of the Brazilian Society of Cardiology - BSC), supporting the elaboration of the 
Operative Plan. Conclusion: It is expected that this project will contribute to strengthening 
the team's with hypertensive patients, stimulating them with their family members / 
regivers, for active participation in their health care, improving their adherence to 
pharmacological and non-pharmacological treatment, reducing the modifiable risk 
factors, Making a Change in Lifestyle (MCL), adopting a healthy diet, practicing physical 
activity on a regular basis, maintaining weight and blood pressure levels within the 
established goals, decreasing the Cardiovascular Risk (CR), preventing complications 
and / or sequelae and contributing to the preservation of their autonomy and the 
improvement of the quality of life. 
 
Key words: Systemic Arterial Hypertension. Adherence to Treatment. Primary Health 
Care. Family Health Strategy. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

O município de Buriticupu está localizado na microrregião de Pindaré no oeste do 

Maranhão, integrado na região do Nordeste do Brasil, ocupa uma área territorial de 

2.544,857 km2, tem uma população de aproximadamente 72.358 habitantes(1). 

Em relação ao sistema assistencial (SUS), o município faz parte da Região de 



 
 

Açailândia e da Macrorregião de Imperatriz. Conta com as equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), que são porta de entrada no sistema de saúde, e para suporte tem 

uma rede de saúde apoio local composta por um Hospital de pequeno porte, um centro 

de parto normal “Maria Nazaré Rodrigues”, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

24 horas, exames de laboratório e de imagem, Equipe Multiprofissional de Atenção 

Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS 2), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um centro 

de reabilitação física. Também conta com atendimento local de Cirurgião, Ortopedista, 

Cardiologista, Pediatra, Ginecologista, Urologista e Psiquiatra, e se há necessidade da 

alta complexidade as referências são os municípios de Açailândia, Imperatriz e São 

Luís.  

A UBS São Francisco/Acampamento, onde será realizado, a intervenção, fica 

localizada na zona rural a 10 Km da cidade. A estrutura física da USF conta com 

recepção, farmácia, sala de nebulização, sala de procedimentos, almoxarifado, dois 

consultórios um da enfermeira e um da médica, sala de vacina com ar-condicionado, 

sala de esterilização, copa e sala de reunião dos Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

Conta com internet e com o Sistema de Cadastro do SUS (e-SUS), porém, ainda não 

tem o prontuário eletrônico. 

Atualmente na UBS, estão cadastradas 852 pessoas, sendo a maioria do sexo 

masculino. A população sempre oscila pela migração constante e o atendimento na UBS 

quase em sua totalidade é por demanda espontânea. Conta com 263 domicílios, a 

maioria das pessoas têm ensino fundamental incompleto, e a renda familiar é menos de 

meio salário mínimo. 

A escolha do tema, motivou-se pela identificação, durante a prática clínica e visitas 

domiciliares (VD), de um elevado número de pacientes portadores de doenças crônicas, 

entre estas a Hipertensão Arterial, onde os mesmos apresentavam níveis de pressão 

arterial (PA) não desejáveis e a maioria usava anti-hipertensivos, de forma irregular, 

além de má adesão ao tratamento medicamentoso. Identificou-se que o atendimento e 

o acompanhamento destes pacientes consistiam meramente na verificação dos níveis 

pressóricos e entrega de medicamentos, sendo que a maioria, não realizava 

interconsultas com especialistas ao menos uma vez ao ano para fazer uma avaliação 

com a finalidade de detectar a tempo, possíveis complicações ou Lesão de Órgão Alvo 

(LOA). Motivo pelo qual, opta-se pela elaboração de um Projeto de Intervenção, que 



 
 

visa a participação ativa no cuidado da saúde, através de ações educativas incentivando 

a diminuição dos fatores de risco modificáveis, estimulando para a mudança de 

comportamento, através da MEV, adotando uma alimentação saudável, reduzindo o 

consumo de sal, realizando atividade física de forma regular, diminuindo o consumo de 

álcool, cessação do tabagismo, controle e manutenção do peso e da PA dentro das 

metas e redução do estresse dos hipertensos acompanhados na UBS São Francisco no 

município Buriticupu – MA. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um bilhão de 

pessoas em todo o mundo são hipertensas, o que pode levar a eventos cardiovasculares 

– DCV(2). Mais de três quartos das mortes relacionadas a cardiopatias e AVC ocorrem 

em países de baixa e média renda(3). A HA é considerada a nível mundial como um 

problema de saúde pública que continua fazendo muitas vítimas há anos. Sua 

prevalência no Brasil varia de acordo com a população estudada e o método de 

avaliação, assim, ela atinge a 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% 

dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por DCV(4). 

A Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg(5), tem caráter crônico, 

insidioso e evolução oligo/assintomática, o que contribui para o diagnóstico tardio e para 

a não adesão do indivíduo ao tratamento, incluindo a não utilização de consultas de 

rotina e atividades em grupo ofertadas na AB(6). 

A assistência aos hipertensos tem como objetivo reduzir toda a gama de 

alterações e complicações que gera esta doença, assim, deve-se estimular o 

diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados, por 

meio da MEV e/ou uso regular de medicamentos(4), fortalecendo e qualificando a 

atenção à pessoa com essa doença por meio da integralidade e da longitudinalidade do 

cuidado, em todos os pontos de atenção(2). Assim, ressalta-se, que a Atenção Básica 

(AB) tem um papel fundamental, no processo saúde doença, na identificação precoce 

de riscos com intuito de realizar um diagnóstico precoce, instauração do tratamento 

oportuno e atuação imediata para a redução de danos.  

Desta maneira, no intuito de: melhorar a adesão ao tratamento farmacológico e 

não farmacológico, alcançar as metas terapêuticas de cada hipertenso, contribuir com 

uma melhor qualidade de vida e com vistas na redução da morbimortalidade dos 



 
 

hipertensos, os profissionais de saúde da AB, devem estar instrumentalizados e 

sensibilizados para atuar junto à população com HAS, e na medida de suas 

possibilidades, aumentar a frequência às consultas e, por conseguinte, a adesão ao 

tratamento medicamentoso e melhorar o controle pressórico(6), mantendo em foco o 

princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, consequentemente, envolver 

usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e implementação de 

estratégias de controle à hipertensão(7).  

Sendo assim, o presente Projeto tem como objetivo geral melhorar a adesão ao 

tratamento farmacológico e não farmacológico dos pacientes hipertensos atendidos na 

UBS São Francisco. Os objetivos específicos são: identificar os pacientes hipertensos; 

identificar os fatores que interferem na não adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico nos pacientes com HAS no atendimento clínico na UBS; realizar ações 

educativas, priorizando temas como educação alimentação, prática de exercícios físicos 

e funções do cuidador; Identificar Risco Cardiovascular (RCV) dos pacientes 

hipertensos atendidos na UBS. 

METODOLOGÍA 

Este Projeto elaborou-se após a identificação de um elevado número de 

hipertensos com má adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, durante 

a consulta médica de rotina e através das VD realizadas na área de abrangência da 

UBS São Francisco. Após definição do problema, realizou-se a revisão na literatura em 

diversas fontes de informações (internet, site do Ministério da Saúde, artigos científicos 

da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, e Scielo, livro e revista da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia – SBC), sobre os fatores que influenciam a não adesão ao tratamento da 

hipertensão, subsidiando desta maneira a elaboração do Plano de Intervenção, através 

do Plano Operativo com seus respectivos objetivos, metas/prazos, ações/estratégias e 

responsáveis pela execução de cada uma das ações a serem realizadas, no intuito de 

solucionar o problema, já que a HAS pode ser controlada com a instauração precoce de 

cuidados, como MEV, alimentação saudável, redução do consumo de sal, controle da 

PA e do peso, redução do alcoolismo, cessação do tabagismo, prática regular de 

atividade física e o uso de medicamentos básicos. 

 

 



 
 

 

 

Quadro 1: Plano Operativo 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS RES 

PONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

hipertensos 

sem adesão 

ao 

tratamento 

- Identificar os 

pacientes 

hipertensos; 

- Pacientes 

identificados.     

2 meses. 

 

- Mapa 

construído.  

4 meses. 

- Busca ativa dos pacientes e 

registro na ficha dos dados 

relevantes; 

- Busca ativa no e-SUS; 

- Construção do mapa satélite 

inteligente e monitorar em 

tempo real. 

- Todos os 

profissionais 

da ESF. 

- Enfermeira e 

Médico. 

- Médico. 

- Identificar os 

fatores que 

interferem na não 

adesão ao 

tratamento 

farmacológico e 

não farmacológico 

nos pacientes com 

HAS no 

atendimento; 

- Pacientes 

agendados, 

consultas 

realizadas e 

fatores 

identificados.  

3 meses. 

 

- Agendamento e realização 

das consultas com acolhimento 

humanizado e escuta 

qualificada; 

- Educação em saúde 

frequentes para estimular 

adesão ao tratamento, 

ressaltando da sua importância 

no controle da PA.  

- Todos os 

profissionais 

da ESF. 

 

- Todos os 

profissionais 

da ESF. 

 

- Realizar ações 

educativas, 

priorizando temas 

como educação 

alimentar, prática 

de exercícios 

físicos e funções do 

cuidador; 

- Ações 

educativas 

realizadas com 

os hipertensos e 

adoção da 

mudança de 

comportamento. 

6 meses. 

- Participação 

ativa no cuidado 

e tratamento 

correto. 6 meses 

- Palestras frequentes, 

estimulando aos hipertensos a 

MEV, alimentação saudável, 

redução do sal, prática de 

atividade física, controle de 

peso, cessação do 

tabagismo/álcool; 

 

-Pactuar com os hipertensos, 

família cuidadores para 

participar no cuidado e 

tratamento correto da HAS. 

- Enfermeira e 

Médico. 

 

 

 

 

 

 

- Enfermeira e 

Médico. 

 

 

- Identificar Risco 

Cardiovascular 

(RCV) dos 

pacientes 

hipertensos 

atendidos na UBS. 

- RCV avaliado 

em todos os 

hipertensos.  

6 meses. 

 

 

- PA controlada. 

6 meses. 

- Avaliação do RCV nos 

hipertensos durante as 

consultas seguindo os 

parâmetros estabelecidos nos 

protocolos do Ministério da 

Saúde; 

- Manutenção da PA dentro das 

metas. 

- Médico. 

 

 

 

 

- Todos os 

profissionais. 

 
 
DISCUSSÃO 
 
 



 
 

A HA é uma condição clínica multifatorial(5), tem caráter crônico, insidioso e 

evolução oligo/assintomática, o que contribui para o diagnóstico tardio e para a não 

adesão do indivíduo ao tratamento, incluindo a não utilização de consultas de rotina e 

atividades em grupo ofertadas na AB(6). Por isso, ela é muito prevalente e continua 

sendo o principal fator de risco para o adoecimento ou morte devido a um evento 

cardiovascular de forma prematura. É também a principal causa de cardiopatia 

isquêmica e AVC(8). 

Existem muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento da HAS, alguns 

autores definem como multifatoriais e outros classificam como modificáveis e não 

modificáveis. Assim, os fatores de risco para HA são: idade, sexo e etnia, excesso de 

peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genéticos(5). Neste sentido, outro estudo acrescenta que a 

prevalência da HAS se mostrou elevada e associada a fatores importantes como o 

avançar da idade, baixa classe econômica, tabagismo ativo, excesso de peso e 

tolerância à glicose diminuída e/ou diabetes mellitus(9).  

Os estudos demostram, que a HAS, constitui um dos mais importantes fatores de 

risco conhecidos e controláveis para o desenvolvimento de DCV, tais como o infarto, a 

IRC e o AVC, ressaltando-se que a mesma também, mantém associação independente 

com eventos como morte súbita, AVE, IAM, IC, DAP e DRC, fatal e não fatal(5). 

Desta maneira, a maioria de autores e a OPAS, referem que a hipertensão pode 

ser prevenida por um conjunto de intervenções preventivas, entre as quais está a 

redução da ingestão de sal, consumo de uma dieta rica em frutas e legumes, pratica de 

exercício físico e manter um peso corporal saudável. Ressalta-se ainda, que o sal em 

excesso na dieta aumenta a pressão arterial, em até 30%(2), e o excesso de sódio 

considera-se um dos principais fatores de risco para HA e associa-se a eventos CV e 

renais(4). 

Então, é importante trabalhar os fatores de risco comportamentais como 

tabagismo, alimentação não saudável, atividade física insuficiente e uso nocivo de 

álcool, que são fatores importantes para as DCV; mudança de comportamento, 

intervenções breves de aconselhamento e pontos chave de entrevistas motivacionais(3). 

Sendo assim, destaca-se, que esta mudança de comportamento para a redução 

dos fatores de riscos, é fundamental para o controle da PA e manutenção dos valores 



 
 

pressóricos dentro das metas ideais, já que a HAS frequentemente se associa a 

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

agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e DM(5).  

Desta maneira, o Ministério da Saúde destaca que um dos desafios para as 

equipes da AB é iniciar o tratamento dos casos diagnosticados e manter o 

acompanhamento regular dessas pessoas motivando-as à adesão ao tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso, e ainda reforça que a doença pode ser tratada 

e controlada com MEV, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos 

colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na AB(7). Já que esta, é 

definida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária(10). 

Ainda, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), tem na Saúde da Família 

sua principal estratégia prioritária para expansão e consolidação da AB. Neste sentido, 

e considerando o âmbito das doenças como a HAS, a equipe da ESF tem um papel 

fundamental na prevenção e/ou controle de eventos, complicações ou LOA, já que  pode 

aumentar o uso de consultas médicas, promover o tratamento e a manutenção de níveis 

pressóricos controlados conforme as características do paciente, e auxiliar na redução 

do risco de DCV. Desta maneira, pode diminuir internações, melhorar a qualidade de 

vida e o bem-estar desses indivíduos(11).  

Por isso, as ações de promoção e prevenção são fundamentais na AB, assim, o 

processo de educação em saúde estabelecido entre o médico e a pessoa deve ser 

contínuo e iniciado nessa primeira consulta. Neste momento, é fundamental investigar 

a sua história, realizar o exame físico e solicitar exames laboratoriais, que contribuirão 

para o diagnóstico, a avaliação de risco para DCV e a decisão terapêutica(7). 

Desta maneira, durante o atendimento dos hipertensos é imprescindível a 

realização da estratificação de risco em todos, já que seu objetivo é estimar o risco de 

cada indivíduo sofrer uma DAC nos próximos dez anos. Essa estimativa baseia-se na 



 
 

presença de múltiplos fatores de risco, como sexo, idade, níveis pressóricos, tabagismo, 

níveis de HDLc e LDLc(7).  

Ressalta-se, que o escore de Framinghan é uma ferramenta útil e de fácil 

aplicação no cotidiano. Ele classifica os indivíduos por meio da pontuação nos seguintes 

graus de RCV(7) e auxilia na definição de condutas: Baixo Risco – < 10% de chance de 

um evento CV ocorrer em dez anos, o seguimento poderá ser anual após orientá-los 

sobre estilo de vida saudável;  Risco Intermediário – de 10% – 20% de chance de um 

evento CV ocorrer em dez anos, o seguimento poderá ser semestral após orientações 

sobre estilo de vida saudável e encaminhamento para ações coletivas de educação em 

Saúde; e Alto Risco – > 20% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em dez 

anos ou houver a presença de LOA, tais como IAM, AVC/Acidente Isquêmico Transitório 

(AIT), hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia e nefropatia. O seguimento poderá ser 

trimestral após orientações sobre estilo de vida saudável e encaminhamento para ações 

de educação em Saúde coletivas(7). 

Destaca-se, que as consultas de rotina, a educação em saúde sejam estas 

individuais ou coletivas, e o acompanhamento longitudinal é realizado melhor pelos 

profissionais da AB/ESF, já que os mesmos conhecem a realidade das pessoas, tem 

estreito vínculo com a comunidade e tem melhor acesso para o controle e 

monitoramento da PA, com objetivo de alcançar metas preconizadas pela diretriz, sendo 

< 140/90 mmHg, no caso de hipertensos estagio 1 e 2 com RCV baixo e moderado e 

HÁ estágio 3 e de < 130/80 mmHg em estágios 1 e 2 com RCV alto(4). 

Diversos estudos relatam sobre a influência de multiplicidade de fatores para a 

não adesão ao tratamento, assim, os autores referem que os fatores relacionados com 

a não adesão ao tratamento descritos na literatura estão relacionados com 

características individuais do paciente, à doença em si, aos medicamentos utilizados e 

à interação entre o paciente e os serviços de saúde, entre outros(12).  

Desta maneira, o tratamento não medicamentoso, é considerado por diversos 

autores como o mais relevante no controle da PA, com participação ativa do hipertenso 

e direcionado a erradicação dos fatores modificáveis, iniciando-se pela MEV, adoção de 

uma alimentação saudável com diminuição do consumo do sal, prática regular de 

atividade física, redução do álcool, cessação do tabagismo, controle do peso e da PA e 

redução do estrese. Assim, o tratamento medicamentoso também tem sua importância, 



 
 

já que as drogas são utilizadas de acordo ao estágio da HA e peculiaridade de cada 

hipertenso, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e 

renais(4). Porém, a baixa adesão à terapia farmacológica está associada ao maior risco 

de ocorrência de complicações CV e hospitalizações(13). Neste contexto, o tratamento 

com medicamentos poderá ser realizado com uma ou mais classes de fármacos, de 

acordo com a necessidade, para que sejam obtidas as metas da PA e de acordo com 

situações específicas(4). 

Considerando a necessidade da indicação de tratamento com medicamentos, o 

paciente deverá ser orientado sobre a importância do uso contínuo, da eventual 

necessidade de ajuste de doses, da troca ou associação de medicamentos e ainda do 

eventual aparecimento de efeitos adversos(4), já que frequentemente, pela característica 

multifatorial da doença, o tratamento da HAS requer associação de dois ou mais anti-

hipertensivos(7).  

Sendo assim, a introdução do tratamento farmacológico se dá de acordo as 

especificidades de cada hipertenso, seguindo o fluxograma da 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial. Desta maneira, no caso de HA estágio 1 + RCV baixo e moderado, 

há indicação do TNM + monoterapia, tendo como primeira escolha os diuréticos 

tiazídicos (de preferência a clortalidona), seguidos dos IECA, BCC, BRA e BB, sendo 

este último utilizado só em ocasiones específicas. Já no estágio 1 + RCV alto e estágio 

2 e 3, há indicação de TNM + combinações dois fármacos, considerando-se classes 

diferentes e em doses baixas.  Em ambos casos os pacientes serão avaliados e se não 

atingiram as metas ou apresentarem efeitos colaterais intoleráveis, no caso da 

monoterapia, deve-se aumentar a dose, se não resolve, associar um segundo fármaco, 

e se mesmo assim, não há controle da PA, pode-se trocar a medicação. Já no caso da 

terapia combinada, também pode-se aumentar a dose, se não há resposta associa-se 

o terceiro fármaco ou deve-se trocar a combinação. Em cada mudança de tratamento 

os hipertensos são constantemente avaliados, e caso não atingiram as metas, deve-se 

acrescentar outros anti-hipertensivos, lembrando-se, que nas combinações dos 

fármacos tem que ter em conta os mecanismos de ação e sinergia, sendo assim, evita-

se o uso dos IECA e BRA simultaneamente, conforme é preconizado pela 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial.  

Neste sentido, ressalta-se que uma boa adesão ao tratamento é muito eficaz nos 

controles da PA e consequentemente há influência na redução da morbimortalidade pela 



 
 

HAS, já que, conforme é colocado pela a maioria de autores esta doença é importante 

fator de risco de DCV e AVC, sendo assim, o autor, confirma que além de ser causa 

direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças decorrentes de 

aterosclerose e trombose, que se manifestam, predominantemente, por doença 

isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Em decorrência de 

cardiopatia hipertensiva e isquêmica, é também fator etiológico de IC(7).  

Destaca-se ainda que, Déficits cognitivos, como doença de Alzheimer e demência 

vascular, também têm HAS em fases mais precoces da vida como fator de risco. Essa 

multiplicidade de consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças crônicas 

não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior redução 

da expectativa e da qualidade de vida dos indivíduos(7). 

Diante disso, realizar busca ativa dos hipertensos; identificar os fatores que 

interferem na não adesão ao tratamento; registrar os dados relevantes e construir o 

mapa inteligente; monitorar em tempo real sobre tudo os que não aderem ao tratamento; 

garantir a realização das consultas integrais e periódicas com acolhimento humanizado 

e escuta qualificada; avaliar o RCV; manter a PA dentro das metas; e pactuar a 

participação ativa do hipertenso/família/cuidadores no cuidado, nas ações educativas e 

na MEV, é com o intuito de melhorar a adesão ao tratamento e reduzir, toda a gama de 

alterações e complicações que gera esta doença. Assim, os autores corroboram que se 

deve estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR 

associados, por meio da MEV e/ou uso regular de medicamentos(4), fortalecendo e 

qualificando a atenção à pessoa com essa doença por meio da integralidade e da 

longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção(2). 

CONCLUSÃO 

No estudo demostrou-se através da pesquisa bibliográfica, a identificação dos 

principais fatores de risco que interferem na não adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

e que as LOA/sequelas da HAS, são preveníveis com adesão correta ao tratamento e 

realização de ações educativas frequentes sobre a doença. Desta maneira, possibilitou-

se a elaboração do Projeto de intervenção com seus respectivos objetivos, 

metas/prazos, ações/estratégias e responsáveis pela execução das ações, no intuito de 

realizar um atendimento integral e de qualidade, com acompanhamento frequente que 

será realizado através das consultas pré-agendadas na UBS São Francisco e nos outros 



 
 

níveis de atenção, sendo monitorizados em tempo real através do mapa digital. Assim, 

espera-se que este Projeto venha a fortalecer o vínculo da equipe com os hipertensos, 

estimulando-os junto a seus familiares e cuidadores a participar ativamente no 

tratamento, melhorando sua adesão ao mesmo, com MEV, redução dos fatores de 

riscos modificáveis, manutenção dos níveis pressóricos dentro das metas estabelecidas, 

diminuindo o RCV, prevenindo as complicações e sequelas, reduzindo a 

morbimortalidade e contribuindo na preservação da sua autonomia e melhoria da 

qualidade de vida. No entanto, para a consolidação deste Projeto, é primordial a 

participação ativa de todos os profissionais da equipe da ESF e o apoio da equipe 

multidisciplinar da rede assistencial e dos gestores. 
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