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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma síndrome que se caracteriza 

basicamente pelo aumento dos níveis pressóricos, é a causa de complicações 

cerebrovasculares, cardíacas e renais e a principal causa de morte no mundo 

agravando esta situação a presença de fatores de risco modificáveis como 

obesidade, sedentarismo, maus hábitos de alimentação, baixa escolaridade e 

analfabetismo, além da não adesão ao tratamento. Neste contexto se faz necessário 

elaborar um plano de ação para incentivar uma correta adesão ao tratamento anti-

hipertensivo dos pacientes na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bucuituba, município 

Boquira, estado Bahia sendo realizado primeiramente um diagnostico situacional da 

comunidade e uma revisão bibliográfica sobre este tema através dos descritores 

hipertensão arterial, adesão ao tratamento e fatores de risco. O presente trabalho 

objetiva promover a adesão dos pacientes ao tratamento anti-hipertensivo. 

Esperamos lograr desenvolver ações que possam atuar diretamente em ações de 

educação em saúde para promover estilos de vida saudáveis, capacitar as pessoas 

e grupos sobre o que é HAS, seus fatores de risco, suas complicações, importância 

de uma boa adesão ao tratamento e um bom controle dos níveis pressóricos.  

 

Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de Risco. Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hypertension is a syndrome that is characterized by increased levels pressoricos, is 

the cause of cerebrovascular complication, cardiac and kidney and de leading cause 

of death in the world, exacerbating this situation is the presence of modificaveis ricks 

factors such as obesity, sedentary lifestyle, bad eating habits, low education and 

illiteracy, addition to the non- adherence to treatment. In this context it is necessary 

to draw up an action plan to encourage a correct adherence to antihypertensive 

treatment of patients in basic health unit Bucuituba, Boquira, State Bahia being 

performed primarily a situational diagnosis of de community and  a literature review 

on this topic through key words hypertension, treatment adherence and risk factors. 

The present works aims to promote the adherence of the patients to the 

antihypertensive treatment. We hope to the achieve develop actions that can act 

directly in health education activities to promote healthy lifestyles, empower people 

and groups about what is high blood pressure, their risk factors, complications, 

importance of good adherence to the treatment and good control of pressoricos 

levels.     

 

Keywords: Hypertension. Risk factors. Primary Health Care. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

Ação de incentivo à correta adesão ao tratamento anti-hipertensivo dos pacientes da 

unidade básica de saúde Bucuituba, Boquira – BA. 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Nome do(a) aluno(a): Yenny Ferrer Armas 

 Nome do(a) Orientador(a): Consuelo Penha Castro Marques 

  

2 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) é um problema grave de saúde 

pública no Brasil e no mundo (RODOVANOVIC, 2014; FERREIRA; LOPES, 2015; 

SILVA, 2016). Em 2000, a prevalência de HAS na população mundial era de 25% e 

a estimativa para o ano 2025 é de 29%. Estudos realizados no Brasil revelaram que 

a prevalência da hipertensão variou entre 22,3% e 49,3%, com média de 32,5%. 

(RODOVANOVIC, 2014). 

No Brasil a hipertensão arterial afeta mais de 30 milhões de brasileiros, 

destes, 36% dos homens adultos e 30% das mulheres (MAGRINI, 2012). E é uma 

condição clinica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da 

pressão arterial levando ao risco de complicações cardiovasculares responsáveis 

das maiores causas de morte no pais (MAGRINI, 2012; ARAUJO; MOURA, 2015). 

As diretrizes que tratam deste tema recomendam que seu diagnostico na população 

em geral ocorra quando a pressão sistólica for maior ou igual 140 mm Hg, ou 

quando a pressão diastólica for maior ou igual a 90 mm Hg em repetidas aferições 

(ARAUJO, 2015). 

Dentre as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), destaca-se a HAS 

por sua elevada prevalência, morbimortalidade e ampla dimensão terapêutica 

(FERREIRA, 2015; SILVA, 2016). A HAS é considerada ao mesmo tempo, uma 

doença e um fator de risco, diretamente relacionada a doença arterial coronária e 

acidente vascular encefálico, representando um grande desafio para a saúde 
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publica, pois as doenças cardiovasculares constituem a primeira causa de morte no 

Brasil (FREITAS, 2015). 

A pesar dos inúmeros avanços no tratamento da HAS, apenas a minoria dos 

pacientes hipertensos apresentam níveis de pressão arterial controlados. A pressão 

arterial elevada sobrecarrega cronicamente o sistema vascular, e, se não é tratada 

pode ocasionar lesões arteriais podendo progredir para um quadro de 

arteriosclerose, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e 

outros. A prevalência da HAS aumenta com a idade, multiplicando o risco de danos 

cardiovasculares, contribuindo para o aumento da morbimortalidade e os custos 

sociais com invalidez e absenteísmo ao trabalho. O controle adequado dessa 

situação paradoxalmente reduz os riscos individuais e os custos sociais 

(MATAVELLI, 2014). 

A não adesão ao tratamento, agrava a situação contribuindo para a fala de 

controle dos níveis pressóricos e o aumento de fatores de risco nos hipertensos 

(BARRETO, 2014; FERREIRA, 2015). A adesão ao tratamento é o grau de 

concordância entre o comportamento de uma pessoa e as orientações do medico ou 

de outro profissional de saúde. O baixo grau de adesão pode afetar negativamente a 

evolução clinica do paciente a trazer consequências pessoais, sociais e econômicas 

(TAVARES, 2013). Em contrapartida, a não adesão medicamentosa está 

relacionada não somente ao ato de ingerir o medicamento prescrito, mas na forma 

como o paciente conduz o tratamento, sendo influenciada por várias dimensões. 

Deve-se considerar a vontade do individuo em participar e colaborar no tratamento, 

bem como o comportamento, sentimentos, posicionamentos e efeitos psicológicos 

relacionados ao processo de adoecer e conviver com a doença (BEZERRA, 2014). 

No Brasil, um dos primeiros estudos sobre os aspectos socioeconômicos e 

demográficos da população hipertensa evidenciou que a maior taxa de abandono ao 

tratamento da hipertensão ocorria entre homens, analfabetos e com idade entre 

vinte e quarenta anos. De forma similar, estudo mais recente, também observou que 

homens tendem a serem menos aderentes ao tratamento anti-hipertensivo. Em 

pesquisas qualitativas, apontaram-se varias razões, mas, de um modo geral, 

podemos agrupar as causas de baixa adesão em dois grupos principais de 

determinantes, que se estruturam como barreiras socioculturais e barreiras 

institucionais. Grande parte da não adesão ás medidas de atenção integral, por 

parte do home, decorre das variáveis culturais (MENDES, 2014). 
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As pessoas hipertensas e a comunidade em geral devem ser informadas e 

educadas quanto a esses fatores, é necessário que todos saibam como os fatores 

de risco (idade, sexo/gênero e etnia, fatores socioeconômicos, ingestão de sal, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de álcool, genética e sedentarismo, 

tabagismo a não adesão ao tratamento) podem desencadear o aumento da pressão 

para que posam optar conscientemente por uma vida mais saudável (MACHADO, 

2012). 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

A HAS é uma doença de prevalência crescente no mundo, fator de risco 

importante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares representando um 

importante problema de saúde pública mundial. Apesar de existirem tratamentos 

eficazes, vários estudos epidemiológicos têm mostrado que o controle da pressão 

arterial é insuficiente. A hipertensão é a principal causa de consulta na atenção 

primaria bem como em todos os níveis de atenção á saúde. 

Uma das principais causas apontadas para o fracasso no tratamento é a 

baixa adesão, identificada em aproximadamente 50% dos pacientes sem controle. 

Cerca 40% a 60% dos pacientes não fazem uso da medicação prescrita e as 

proporções são consideravelmente maiores quando a falta de adesão relaciona-se a 

itens como: estilo de vida, ressaltando-se dieta, sedentarismo, tabagismo, etilismo, 

entre outros (SANTOS, 2013). 

Em igual situação encontra-se os pacientes hipertensos atendidos na nossa 

unidade básica de saúde devidos aos maus hábitos alimentares (ingestão de 

excesso de sal, gorduras, frituras, carnes salgadas, não pratica de atividade física, 

alcoolismo, falta de conhecimento sobre a doença que é crônica e precisa de 

tratamento continuado para o controle dos níveis pressóricos, alto índice de 

analfabetismo, falta de medicamentos anti-hipertensivos na farmácia da unidade 

básica de saúde entre outros fatores, devido a toda esta problemática é que torna-se 

necessário realizar um plano de ação voltado para a educação em saúde para lograr 

uma melhor adesão dos pacientes ao tratamento e assim um melhor controle dos 

níveis pressóricos e diminuir de esse jeito as possíveis complicações e aumentar a 

qualidade de vida da população. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Promover a adesão dos pacientes ao tratamento anti-hipertensivo na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Bucuituba, município Boquira, BA. 

 

4.2 Específicos 

 

 Sensibilizar aos pacientes e suas famílias sobre a importância á adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo; 

 Realizar ações educativas sobre o tema junto a comunidade; 

 Realizar ações de educação em saúde junto aos agentes comunitários sobre 

o tema. 

 

5 METAS  

 

 Capacitar 100% dos pacientes hipertensos através da implantação de dois 

grupos de educação em saúde sobre a importância á adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo na UBS Bucuituba em 4 meses; 

 Sistematizar assistência dos pacientes portadores de HAS através das 

consultas de cuidado continuado e visitas domiciliares em 4 meses; 

 Aumentar em 40% a adesão ao tratamento anti-hipertensivo em 4 meses; 

 Melhorar conhecimento da comunidade sobre HAS e seus fatores de risco em 

4 meses; 

 Capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde para promover 

comportamentos e práticas saudáveis em 2 meses. 

  

6 METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica pesquisada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

no Google Académico, bem como nos módulos do Curso de Especialização em 

Atenção Básica em Saúde da Família da Universidade Federal do Maranhão que 
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sustentou posterior elaboração do plano de ação para a UBS de Bucuituba,  

município Boquira, estado Bahia, onde o principal problema de saúde encontrado foi 

o grande numero de pacientes com diagnostico de hipertensão arterial e a maioria   

apresentam uma inadequada adesão ao tratamento o que origina falta de controle 

dos níveis pressóricos.  

Para elaborar a proposta do plano de ação para promover a adesão dos 

pacientes ao tratamento anti-hipertensivo na UBS de Bucuituba através de 

atividades de educação em saúde foram descritos três etapas: diagnostico 

situacional, revisão bibliográfica e elaboração do plano de ação. Primeiramente 

realizamos um diagnostico situacional para identificar os problemas relativos a 

adesão ao tratamento e ao controle dos pacientes hipertensos. Através das visitas 

domiciliares e consultas programadas e de demanda espontânea feitas na unidade, 

foi possível conhecer a baixa adesão ao tratamento anti- hipertensivo dos pacientes 

e a presença dos fatores de risco para desenvolver futuras complicações além da 

falta de informações dos pacientes e suas famílias sobre a hipertensão arterial, 

fatores de risco e suas complicações. Para o enfrentamento do problema, foi 

elaborado um plano de ação, seguindo o Manual para Organização de Trabalho de 

Conclusão de Curso (OLIVEIRA, 2013). 

Para a realização deste diagnostico utilizamos a base de dados do Sistema 

de Informação em Atenção Básica e os prontuários dos pacientes para subsidiar os 

objetivos de trabalho. Coletado os dados, esses foram analisados em grupo com 

discussão dos problemas da área que limitam a adesão ao tratamento e o controle 

dos pacientes hipertensos, estabelecendo diretrizes para a definição das ações para 

melhorar esta problemática. 

Para o embasamento teórico foram escolhidos artigos e textos científicos 

sobre temas relacionados com nesta problemática. Preferiu- se utilizar como 

material, artigos científicos produzidos entre 2010 e 2016 em língua portuguesa. 

Para a busca do embasamento teórico temos os seguintes descritores: Hipertensão 

Arterial, Fatores de Risco, Adesão ao tratamento. 

Para a execução do plano de ação, capacitaremos aos agentes comunitários, 

aos pacientes com diagnostico de HAS sobre a promoção de hábitos saudáveis, 

fatores de risco, importância de uma boa adesão ao tratamento, implantação de  

grupos de educação em saúde na comunidade para que ela conheça como 

modificar os estilos de vida e prevenção desta doença, também realizar palestras na 
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comunidade, nas igrejas e nas escolas para promover estilos de vida saudáveis, 

realizar visitas domiciliares por parte da equipe de saúde aos pacientes que não 

comparecem a unidade de saúde as consultas de cuidado continuado e aos 

pacientes que não podem locomover por encontrar-se acamados ou muito idosos. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Mês 

01/2017 
Mês 

02/2017 
Mês 

03/2017 
Mês 

04/2017 
Mês 

05/2017 
Mês 

06/2017 

Realização da 
analise 

situacional 

   X 
 

 

     

Elaboração do 
plano de ação 

X      

Apresentação 
do plano de 

ação a equipe 

X      

Capacitar aos 
agentes 

comunitários 
sobre 

promoção de 
estilos de vida 

saudáveis, 
importância á 

adesão ao 
tratamento anti-

hipertensivo  

X X     

Implantação 
dos grupos de 
educação em 

saúde 

 X X X X  

Realização as 
visitas 

domiciliares 

 X X X X  

Realizar as 
palestras na 
comunidade, 
igrejas e nas 
escolas para 

promover 
estilos de vida 

saudáveis  

 X X X X  

Analise dos 
resultados 

     X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

Melhorar a qualidade de vida da população atendida pela equipe da USB 

Bucuituba. 

Diminuir as complicações desta doença. 

Diminuir as internações hospitalares. 

Diminuir a morbimortalidade por esta doença e suas complicações. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A HAS é uma das doenças mais frequentes que afetam a saúde dos 

indivíduos no mundo e Brasil não é a exceção. Ela é uma doença e também fator de 

risco para desenvolver outras doenças como insuficiência cardíaca, cardiopatia 

isquêmica, insuficiência renal crônica, retinopatia e acidente vascular cerebral. É por 

isso que garantir uma adequada promoção da saúde e lograr uma correta adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo e o controle adequado desta doença é muito importante 

para diminuir a morbimortalidade. 

Diante do exposto o objetivo deste plano de ação de promover a adesão dos 

pacientes ao tratamento anti-hipertensivo e lograr um grande impacto positivo sobre 

a vida e a saúde da população adstrita para lograr uma melhor adesão ao 

tratamento e o melhor controle dos níveis pressóricos dos pacientes portadores 

desta doença. 

Este trabalho buscou compreender e desenvolver ações que possam atuar 

diretamente em um plano de ação para implantação de ações de educação em 

saúde para promover estilos de vida saudáveis, de capacitar as pessoas e grupos 

sobre o que é a HAS, seus fatores de risco, suas complicações mais frequentes, 

importância de manter uma boa adesão ao tratamento e um bom controle dos níveis 

pressóricos para melhorar e manter uma boa qualidade de vida. 
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