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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial sistêmica e o Diabetes mellitus são doenças de caráter crônico 
e degenerativo associadas a inúmeras complicações, agudas e crônicas, de alto 
potencial em morbimortalidade, sendo um grande problema de saúde pública. Ambas 
têm prevalência aumentada com a idade e são consideradas condições sensíveis à 
atenção primária, onde o bom manejo pode reduzir significativamente o número de 
internações e complicações cardiovasculares. Entretanto, seu controle constitui um 
grande desafio devido à baixa adesão ao plano terapêutico, principalmente devido à 
dificuldade dos portadores implementarem mudanças nos hábitos de vida, que tem 
importância primordial no seu controle e prevenção de complicações.  No presente 
projeto, propõe-se a implantação de um grupo permanente de educação e intervenção 
em Hipertensão Arterial sistêmica e o Diabetes mellitus na Unidade de Saúde da 
Família do Alto da Terezinha em Salvador-Ba, como estratégia para ajudar os 
pacientes a melhorar sua adesão. Serão realizadas atividades semanais em grupo 
com pacientes identificados pela equipe de saúde como tendo dificuldade na adesão 
e no controle da PA e/ou glicemia. Com a ação proposta espera-se melhorar a adesão 
dos pacientes hipertensos e diabéticos às medidas farmacológicas e não 
farmacológicas propostas no plano terapêutico, e assim aumentar o alcance de 
controle dos níveis pressóricos e glicêmicos e, consequentemente, reduzir a 
ocorrências das complicações agudas e crônicas. 
 

Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Educação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) and Diabetes mellitus (DM) are chronic and 
degenerative diseases associated with numerous acute and chronic complications, 
with a high potential for morbidity and mortality, being a major public health problem. 
Both have an increased prevalence with age and are considered conditions sensitive 
to primary care, where good management can significantly reduce the number of 
hospitalizations and cardiovascular complications. However, their control is a great 
challenge due to the low adherence to the therapeutic plan, mainly due to the difficulty 
of the patients to implement changes in the habits of life, which is of paramount 
importance in its control and prevention of complications. In the present project, it is 
proposed the implementation of a permanent group of education and intervention in 
SAH and DM in the Family Health Unit of Alto da Terezinha in Salvador-Ba, as a 
strategy to help patients to improve their adherence. Weekly group activities will be 
performed with patients identified by the health team as having difficulty in adherence 
and in the control of BP and/or glycemia. With the proposed action, it is expected to 
improve the adherence of hypertensive and diabetic patients to the pharmacological 
and non-pharmacological measures proposed in the therapeutic plan, and thus 
increase the control range of blood pressure and glycemic levels and, consequently, 
reduce the occurrence of acute and chronic complications. 
 

Key words: Hypertension. Diabetes mellitus. Health education. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

Medidas preventivas e estratégias de incentivo a adesão de pacientes 

hipertensos e diabéticos ao plano terapêutico 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Aluna: Juliani Dourado de Almeida 

 Orientadora: Floriacy Stabnow Santos  

 Enfermeira: Andreia Carla 

 Agentes comunitários de saúde: Péricles, Robson e Alexandre 

 Auxiliar de enfermagem: Rosimeire 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 Secretaria Municipal de Saúde  

 Coordenação do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário  

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral) representam a primeira causa de morte no Brasil e no mundo e têm na 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e no Diabetes Mellitus (DM) seus principais 

fatores de riscos. Ambas são condições de caráter crônico e associadas a diversas 

complicações agudas e crônicas que representam um grande ônus à saúde pública, 

com grande impacto social e financeiro resultantes de aposentadoria precoce, custos 

com hospitalizações e reabilitação, perda de produtividade e qualidade de vida 

(RAYMUNDO et al., 2014). 

A HAS e o DM compartilham diversos fatores de risco e estão associados em 

uma proporção significativa de pacientes, o que aumenta a complexidade de manejo 

e o risco de complicações. Estudos apontam que ambas têm prevalência aumentada 

com a idade, com a DM atingindo cerca de 21,6% dos brasileiros maiores de 65 anos 
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e a HAS apresentando prevalência superior 50% em indivíduos entre 60 e 69 anos, 

podendo chegar a 75% em maiores de 70 anos (MALACHIAS et al., 2016).  

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem um papel fundamental tanto na 

prevenção quanto no controle e na reabilitação dos agravos decorrentes dessas 

doenças. Ambas são consideradas condições sensíveis à Atenção Primária, onde o 

bom manejo pode reduzir o número de hospitalizações e complicações 

cardiovasculares (TAVARES et al., 2013). No entanto, o controle dessas condições 

constitui um verdadeiro desafio e tem na baixa adesão terapêutica sua principal 

dificuldade.  

Adesão à terapia de longo prazo é definida como "a extensão pela qual o 

comportamento de uma pessoa tomando medicamentos, seguindo uma dieta ou 

mudando seu estilo de vida, correspondem a recomendações acordadas com o 

provedor de cuidados de saúde" (DAL-FABBRO, 2005, p.4).  

A OMS traz que essa adesão estaria em torno de 50% nos países 

desenvolvidos e seria ainda menor nos países em desenvolvimento. Em todos os 

cenários observa-se importante descontinuidade da terapêutica medicamentosa, que 

chega a atingir de 16 a 50% no primeiro ano de tratamento, o que afeta sobremaneira 

o controle de doenças crônicas e cujo impacto cresce à medida que essas doenças 

ganham cada vez mais espaço na sociedade (DANIEL; VEIGA, 2013; NUNES et al., 

2015).  

 O senso comum percebe o paciente como único responsável pela adesão ou 

não do plano terapêutico, responsabilizando-o e culpabilizando-o pela não 

colaboração com os serviços e profissionais da assistência. Em contrapartida, desde 

2003 a OMS defende a aderência como um fenômeno multidimensional resultante da 

interação entre cinco grupos de fatores, a saber: 1) fatores sociais e econômicos; (2) 

fatores relacionados ao sistema de saúde; (3) fatores relacionados às próprias 

condições de saúde; (4) fatores relacionados à terapia; e (5) fatores relacionados aos 

pacientes. Nesse contexto, “fatores relacionados ao paciente” são apenas uma 

dimensão de um problema muito mais complexo (DAL-FABBRO, 2005).  

 É seguro afirmar que todo plano terapêutico para controle ou prevenção de 

HAS e/ou DM terá entre seus pilares mudanças nos hábitos de vida. Repetidamente 

os pacientes são orientados a perder peso, praticar atividades físicas, adotar 

alimentação saudável, que implica em limitar a ingesta de sal, açúcar e gorduras, além 

de abandonar hábitos não saudáveis, como tabagismo e consumo de álcool. Tais 
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medidas são sempre indicadas devido ao benefício comprovado no controle das 

doenças e prevenção de suas complicações. O manejo e controle insuficientes dessas 

doenças implica em complicações médicas e sociais, absorvendo uma parcela 

significativa dos recursos em saúde (gastos em internamentos e reabilitação) além da 

perda da capacidade de trabalho da população (aposentadoria precoce, afastamento 

por licença). Sendo assim, os investimentos em ações que melhorem a adesão seriam 

recuperados em economia e maior produção (MALACHIAS et al., 2016). 

 Manfroi et al. (2006) apontam como fatores que dificultam a adesão: a) fase 

inicial assintomática, b) uso descontínuo medicações, somente quando acreditam que 

a PA elevou, c) impressão de cura e abandono do tratamento, d) desgosto de ter que 

tomar medicamentos continuamente; e) sintomas adversos dos fármacos f) 

dificuldades em seguir a dieta g) dificuldade de seguimento para renovação da receita 

h) falta de medicamentos gratuitos, i) dificuldades da rotina em acompanhar o horário 

de tomada das medicações (MAFROI et al., 2006).  

Vê -se que a adesão é um fenômeno complexo que envolve muito mais do que 

a colaboração dos pacientes, passível de entraves em diferentes aspectos do 

cotidiano do indivíduo, seja de cunho econômico, social ou cultural. Modificar hábitos 

de vida envolve não somente mudanças na forma de viver, mas uma ressignificação 

da própria concepção de saúde do indivíduo, a qual é construída através das 

experiências e vivências de cada um, sofrendo influência das crenças, valores, 

conhecimentos e sentimentos individuais (SALCI et al., 2013). 

 Um recurso muito utilizado para melhorar a adesão às terapias é a educação 

em saúde através de grupos. Trata-se de uma perspectiva no atendimento às pessoas 

que viabiliza a troca de experiências no intuito de promover aprendizagem, 

respeitando a cultura e a história dos participantes. A educação em saúde consiste 

num processo dinâmico que propõe a reflexão crítica dos indivíduos sobre seus 

problemas de saúde, a fim de dotá-los de capacidade e autonomia para gerenciar o 

autocuidado, levando em consideração seus conhecimentos e saberes prévios 

(MENDONÇA et al., 2015).  

Nessa concepção de educação em saúde, o grupo se torna uma ferramenta de 

grande valor, pois implica a formação de um vínculo entre indivíduos com um objetivo 

em comum, permitindo a comunicação e troca de saberes e experiências no intuito de 

promover a aprendizagem, respeitando as particularidades e saberes prévios de cada 

pessoa (SILVA, 2008; FALKENBERG et al., 2014).  
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Entretanto, o que se vê na prática é que a maioria dos serviços não está 

preparada para atuar nessa estratégia. O que se vê no dia-a-dia da atenção primária, 

e que se ratifica na literatura, é a recorrência de ações sem efetividade pautadas 

principalmente na transmissão de conhecimento técnico, com pouca ou nenhuma 

interação com o público, onde as demandas são geradas pelos profissionais e não 

pelos pacientes (SALCI et al., 2013; MALLMANN et al., 2014). 

Dessa forma, é importante que se realize uma ressignificação das atividades 

em grupo a atenção primária, devolvendo aos pacientes o protagonismo do processo 

saúde-doença. 

Visando um processo contínuo de educação sobre as doenças, bem como seus 

fatores determinantes e agravantes, propõe-se a implantação de um grupo 

permanente de educação e intervenção em HAS e DM na Unidade de Saúde da 

Família do Alto da Terezinha em Salvador-Ba como estratégia para ajudar os 

pacientes a melhorar sua adesão. Contemplando especialmente pacientes 

hipertensos e diabéticos identificados pelos profissionais da equipe de saúde com 

maior dificuldade em seguir o plano terapêutico e atingir o controle dos níveis 

pressóricos/glicêmicos. Propõe-se um modelo de educação em saúde que, partindo 

da construção de um senso crítico, estimule os pacientes a tornarem-se sujeitos ativos 

e participativos no processo de cuidado, dando-lhes conhecimento e autonomia para 

que possam elaborar por si mesmos o que é necessário para promover seu 

autocuidado. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

O manejo e controle insuficientes da HAS e DM implica em complicações 

médicas e sociais, absorvendo uma parcela significativa dos recursos em saúde 

(gastos em internamentos e reabilitação) além da perda da capacidade de trabalho da 

população (aposentadoria precoce, afastamento por licença). 

Entre os desafios verificados no manejo dos hipertensos e diabéticos 

acompanhados na Unidade de Saúde da Família do Alto da Terezinha em Salvador-

BA, sobressai-se a baixa adesão aos planos terapêuticos, que deve-se a diferentes e 

complexos fatores. Muitos pacientes ainda mostram-se resistentes quanto às 

mudanças orientadas nos hábitos de vida, seja por não saber como colocá-las em 
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prática, seja por não compreender seus benefícios. Outros tantos tem dificuldade em 

seguir a terapêutica farmacológica, sendo a grande maioria deles idosos com baixo 

nível de instrução, muitos em uso de polifarmácia devido a sobreposição de doenças, 

o que aumenta a complexidade da prescrição. 

Ressaltando-se que HAS e DM são condições sensíveis à Atenção Primária, é 

de suma importância o investimento em estratégias que melhorem a adesão 

terapêutica e o controle destas doenças, prevenindo assim a ocorrência de 

complicações. 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Incentivar a adesão de pacientes hipertensos e diabéticos às medidas 

preventivas e ao plano terapêutico. 

 

4.2 Específicos 

 

● Promover atividades participativas de educação em saúde; 

● Incentivar a participação dos pacientes como sujeitos ativos no seu cuidado à 

saúde; 

● Criar e disseminar estratégias para facilitar a adesão à terapêutica 

farmacológica; 

● Incentivar hábitos de vida saudáveis e perda de peso;  

● Reduzir fatores de risco modificáveis para complicações cardiovasculares de 

HAS E DM; 

● Alcançar o controle dos níveis pressóricos e glicêmicos; 

● Reduzir a ocorrência de complicações agudas e crônicas de HAS e DM. 
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5 METAS  

 

● Realizar educação em saúde com 100% dos pacientes sobre HAS e DM e 

sobre as medidas necessárias ao seu controle; 

● Melhorar a adesão dos pacientes hipertensos e diabéticos ao plano terapêutico 

em 80%. 

● Melhorar o controle de pressão arterial e níveis glicêmicos entre 100% dos 

pacientes portadores desses agravos; 

● Prevenir e ocorrência de complicações cardiovasculares de HAS e DM. 

  

 

6 METODOLOGIA  

 

Serão realizadas reuniões semanais com grupos de 8-12 pacientes, 

conduzidos por 4-5 profissionais da equipe, com duração de 40-60 minutos. Serão 

convidados pacientes acompanhados pela equipe 209 e identificados pelos agentes 

de saúde ou pelos profissionais que os atenderam em consulta como tendo dificuldade 

na adesão e no controle da PA e/ou glicemia. A condução dos grupos poderá contar 

ainda com a participação de estudantes do último ano dos cursos de enfermagem, 

medicina ou nutrição que frequentam a unidade em regime de estágio. 

Cada reunião deve ser registrada com data e tema abordados, bem como 

identificação dos participantes. Cada encontro deve seguir um roteiro de 4 passos: 

 

1. Identificação, aferição de PA/HGT e antropometria. 

Em um primeiro momento do grupo, deve-se fazer identificação dos pacientes 

com nome, idade, ocupação, PA, HGT, peso e altura. Peso, altura e IMC devem ser 

avaliados preferencialmente a cada 3 meses, para acompanhar efetividade do 

controle e/ou perda de peso. 

Os pacientes que estiverem com parâmetros aumentados devem ser 

perguntados sobre uso das medicações e fatores de descompensação e 

encaminhados para consulta agendada ou atendimento imediato, conforme 

necessário.  
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2. Exposição dialogada 

Serão realizadas exposições dialogadas sobre as doenças em questão (HAS e 

DM) direcionadas a responder perguntas-chave para o entendimento das mesmas 

(ex.: o que é HAS/DM? Como se desenvolve? O que agrava? Tem cura? Como 

controlar? Quais suas consequências?). 

Deve-se incentivar a participação dos pacientes compartilhando seus saberes 

e suas experiências com a doença e suas complicações. É importante utilizar 

linguagem acessível aos pacientes e deixar que os mesmos exponham suas dúvidas 

e ajudem a definir o que deve ser abordado nos encontros. 

É importante abordar as complicações das doenças e utilizar modelos 

explicativos para que os pacientes possam visualizar, abstrair do que se trata a 

doença e como ela afeta o organismo, ao mesmo tempo que se tenta relacionar como 

o ato de diminuir o sal ou a gordura vão contribuir para reduzir a ocorrência de um 

acidente vascular, por exemplo. 

 

3. Orientação prática 

Momento voltado para atividades de ordem prática, tais como: 

- Oficinas para orientar o preparo dos alimentos levantando e esclarecendo 

dúvidas (ex. qual a quantidade de sal/açúcar/óleo utilizar?); 

- Realização de exercícios aeróbicos em grupo. 

 

4. Avaliação da prescrição e agendamentos 

Deve-se incentivar que os pacientes levem suas receitas atuais para o 

encontro, onde os profissionais deverão avaliar se estão fazendo uso correto das 

medicações conforme a prescrição, com cada profissional avaliando 2-3 pacientes. 

Os que estiverem com receita vencida devem ser encaminhados para atendimento 

agendado. Os que tiverem dificuldade quanto aos horários de uso das medicações 

devem ser orientados e receber assistência individualizada, contando-se com 

estratégias para facilitar o uso das medicações, tais como: 

  - Convocação de familiar para treinamento no auxílio; 

  - Fornecimento de caixas organizadoras de medicamentos; 

  - Reforço como passo-a-passo nas orientações. 

 

 



 

 

 

13 
 

Os encontros deverão ser semanais, controlando a frequência dos pacientes 

nas diferentes atividades, evitando-se que o mesmo indivíduo compareça a vários 

encontros de mesma temática. Recomenda-se que se ofereça algum tipo de lanche 

ao final do encontro para confraternização e estímulo à alimentação saudável. 

Recomenda-se buscar a participação de profissionais de diferentes áreas conforme a 

temática do dia (ex.: nutricionistas ou profissionais de educação física). É possível 

ainda utilizar sistemas de recompensa/incentivo para o alcance de metas de perda de 

peso ou controle de PA/glicemia. 

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
Dez 
2016 

Jan 
2017 

Fev 
2017 

Mar  
2017 

Abr  
2017 

Mai  
2017 

Jun 
2017 

Pesquisa bibliográfica  
X 

      

Realização da identificação, 

introdução, justificativa e objetivos 
 X      

Realização da metodologia, metas, 

cronograma, impactos esperados e 

considerações finais 

  X X X   

Organização das referências     X    

Envio final do TCC     X   

Apresentação do TCC      X  

Avaliação dos resultados do plano       X 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

Com a implantação do grupo, procura-se aumentar a participação e o 

protagonismo dos pacientes no manejo das doenças. Como HAS e DM são condições 

crônicas que necessitam de intervenção contínua, a assistência deve ser contínua e 

transcender a realização de consultas trimestrais ou semestrais, uma vez que a 

adesão ao plano terapêutico é uma luta diária na vida destes pacientes. 

É esperado que uma vez munido de maior conhecimento e esclarecimentos 



 

 

 

14 
 

acerca das doenças, bem como seus fatores determinantes e agravantes, os 

pacientes tenham melhor condição de decidir por si sobre a seguir ou não as medidas 

recomendas, ao mesmo tempo em que estaremos auxiliando sobre como colocar tais 

medidas em prática. Seja oferecendo estratégias para facilitar a tomada das 

medicações de forma correta, seja orientando sobre a realização de atividades físicas 

ou sobre alimentação saudável.  

Por fim, com a ação proposta espera-se melhorar a adesão dos pacientes 

hipertensos e diabéticos às medidas farmacológicas e não farmacológicas propostas 

no plano terapêutico, e assim aumentar o alcance de controle dos níveis pressóricos 

e glicêmicos e, consequentemente, reduzir a ocorrências das complicações agudas e 

crônicas de HAS e DM. 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente plano de ação abordou a temática da adesão terapêutica em 

pacientes portadores de HAS e DM, propondo um modelo de grupos de educação em 

saúde para captar esses pacientes e prepará-los para a retomada do protagonismo 

na luta pelo controle de suas afecções. Considerando que suas complicações são 

passíveis de prevenção na atenção primária, é de suma importância que se aumentem 

os investimentos em estratégias que melhorem o controle dessas doenças. Com essa 

ação espera-se fortalecer o vínculo dos pacientes com a equipe assistente e com USF 

e prover-lhes de conhecimentos básicos acerca das suas comorbidades, bem como 

sobre as medidas necessárias para seu controle, de forma educativa, mas não 

imperativa. Espera-se que os pacientes adquiram capacidade e autonomia para 

decidir por si adotar ou não as medidas farmacológicas e não farmacológicas de 

controle das doenças, almejando uma melhora na adesão terapêutica e o controle dos 

níveis pressóricos e glicêmicos e, por fim, redução da ocorrência de complicações 

cardiovasculares na comunidade do Alto da Terezinha em Salvador-BA.  
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