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RESUMO  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atualmente vem atingindo uma parcela 

percentual de 30% da população adulta brasileira. A HAS não controlada configura-

se um grave problema médico-social, tanto nos países desenvolvidos, quanto nos 

países em desenvolvimento. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem 

implantando programas de prevenção, promoção e controle da HAS. Tais programas 

apoiam a implantação de políticas públicas voltadas para a saúde com ênfase na 

prevenção dos fatores de risco. O presente trabalho objetiva de forma geral 

promover a adesão terapêutica anti-hipertensiva em pacientes atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF) São Francisco no Município de Pedro II, Piauí. O 

projeto se dará em três etapas: capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS’s), acolhimento dos usuários e posterior execução do projeto. Com o emprego 

desse projeto de intervenção, espera-se que ocorra uma melhora crescente na 

qualidade de saúde dos usuários acometidos pela hipertensão arterial sistêmica, por 

meio do aumento do conhecimento frente a patologia, como os seus fatores de risco, 

sintomas, agravos, e a importância da realização do tratamento para prevenção de 

complicações. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Educação em Saúde. Terapêutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) is currently reaching a percentage of 30% of 

the Brazilian adult population. Uncontrolled SAH is a serious medical and social 

problem, both in developed countries and in developing countries. In recent years, 

the Ministry of Health has been implementing prevention, promotion, and control 

programs for SAH. Such programs support the implementation of public policies 

focused on health with emphasis on the prevention of risk factors. The objective of 

this study was to promote antihypertensive therapy adherence in patients assisted by 

the São Francisco Family Health Strategy (ESF) in the Municipality of Pedro II, Piauí. 

The project will take place in three stages: capacity building of Community Health 

Agents, reception of users and subsequent execution of the project. With the use of 

this intervention project, it is expected that there will be a growing improvement in the 

quality of health of users affected by systemic arterial hypertension, through 

increased knowledge about the pathology, such as its risk factors, symptoms, and 

the importance of performing treatment to prevent complications. 

 

Keywords: Hypertension. Health Education. Therapy. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
 
1.1 Título 

 

Acompanhamento do paciente hipertenso: adesão terapêutica anti-

hipertensiva em uma unidade da Estratégia Saúde da Família do Município de Pedro 

II, Piauí 

 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Raquel Paiva Arruda 

 Profa. Marjane Soares Ferreira (Orientadora)  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atualmente vem atingindo uma 

parcela percentual de 30% da população adulta brasileira. Enquadrando-se no grupo 

de patologias cardiovasculares responsáveis por ocasionar um número elevado de 

óbitos. Pesquisas recentes vêm apontando que a doença hipertensiva pode iniciar-

se ainda na infância. Sendo considerada ainda como uma patologia que relaciona-se 

a distúrbios metabólicos, como: Diabetes Mellitus, obesidade e aumento da 

resistência a insulina (DELGADO; SILVA, 2011).  

A HAS não controlada configura-se um grave problema médico-social tanto 

nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Apesar da 

utilização de medidas de prevenção, promoção e recuperação da saúde, os agravos 

dessa patologia continuarão mostrando-se como um desafio para a saúde pública. O 

diagnóstico tardio, a não adesão ao tratamento, e o curso assintomático da doença, 

tornam-se umas das principais complicações relacionadas à doença. 

Percentualmente o grau de não adesão mundialmente divulgado chega a variar em 

25 a 50% (BARRETO; REINERS; MARCON, 2014). 

Mundialmente, a prevenção, promoção e recuperação da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) acarretam consequências importantes e o uso de diferentes formas 

de abordagem que distingam com mais exatidão os usuários em situação de risco, 
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proporcionam benefícios não só para o hipertenso, mas também para toda a 

sociedade. No entanto, por tratar-se de uma doença crônica, o controle da 

hipertensão demanda acompanhamento a longo prazo, envolvendo tratamento 

medicamento e não medicamentoso (RADOVANOVIC et al., 2014). 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem implantando programas de 

prevenção, promoção e controle da HAS. Tais programas apoiam a implantação de 

políticas públicas voltadas para a saúde com ênfase na prevenção dos fatores de 

risco. O tratamento da HAS envolve a utilização farmacológica e alterações de estilo 

de vida. Considerando a longa duração do tratamento, redução da adesão dos 

programas de controle e tratamento, verifica-se que há uma problemática para o 

enfrentamento da patologia. Pode-se afirmar que diversos fatores estão 

relacionados a diminuta adesão medicamentosa, entre eles, elementos relacionados 

ao paciente e fatores sociais, econômicos e culturais (FERREIRA, 2012).    

O tratamento da HAS por meio da utilização adequada de medicamentos, 

adjunto as mudanças no estilo de vida, contribui de forma efetiva para diminuição 

dos eventos cardiovasculares associados. As modificações nos hábitos de vida, 

como a redução de peso, adoção de uma alimentação balanceada, redução do 

consumo de álcool, prática de atividade física, abandono do tabagismo, estão 

recomendadas para o usuário hipertenso, independente da utilização farmacológica 

(WEBER; OLIVEIRA; COLET, 2014). 

Quando se fala em adesão a métodos, verifica-se que a mudança do estilo de 

vida não se mostra como um elemento fácil, já que em grande parte das vezes faz-

se necessário o período de adaptação, isto faz com quem a maioria dos indivíduos 

não consigam manter a mudança por um grande período de tempo. Diante disso, a 

adesão é encarada como uma prática de difícil controle. Tornando-se, portanto, uma 

barreira para os profissionais de saúde. Com isso, para que a intervenção seja 

realizada de forma mais eficiente, faz-se necessário que haja o estreitamento da 

relação usuário-profissional (DUARTE; LIMA, 2016).  

É visível que coexistem obstáculos para o tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), apesar dos investimentos terapêuticos voltados para o problema. 

Mesmo com a grande diversidade e disponibilidade de agentes farmacológicos 

existentes, menos de 33% dos pacientes hipertensos possuem pressão arterial 

controlada (MOURA et al., 2015).  
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Entende-se adesão ao tratamento como a utilização do medicamento ou 

procedimentos prescritos em uma totalidade de no mínimo 80%, sendo que devem 

ser observados doses, horário e tempo de duração do tratamento. Inúmeros fatores 

podem contribuir para que não ocorra uma adesão adequada ao tratamento, como: 

regimes terapêuticos complicados, medicações concomitantes, não entendimento de 

informações esclarecidas ainda na dispensação da medicação, reações adversas, 

interações medicamentosas, dentre outros (WEBER; OLIVEIRA; COLET, 2014). 

A adesão medicamentosa do paciente depende de diversos fatores que se 

referem à relação médico-paciente, a subjetividade do paciente, ao tratamento, à 

patologia, à obtenção do medicamento prescrito, ao acesso ao serviço de saúde e à 

sequencia do tratamento. Diante disso, é de suma importância que sejam 

esclarecidas a continuidade do tratamento, utilizando uma linguagem de fácil 

entendimento. Não obstante, faz-se necessário que exista vínculo entre paciente e 

profissional, para que este envolvido no tratamento (ARAÚJO JÚNIOR, 2016).   

Diante do exposto, é necessário para que exista a adesão do tratamento, o 

trabalho em equipe. A existência de uma equipe multidisciplinar favorece na eficácia 

de adesão. É de grande importância a atuação profissional junto a prevenção de 

complicações da patologia. Cabe a equipe multidisciplinar estar orientada sobre as 

implicações da doença, bem como das suas formas de tratamento, proporcionando 

uma melhor propriedade sobre a doença. Na prática, proporciona um importante 

elemento de estímulo à adesão tanto a medicação quanto as ações desenvolvidas 

ainda em Atenção Primária à Saúde e vem sendo um instrumento fundamental no 

acompanhamento de pessoas portadoras de HAS, realizando a sensibilização frente 

as condições de saúde e possibilitando a pactuação entre planos e metas referentes 

ao cuidado (COSTA et al., 2014).  

Desta forma, a equipe de saúde deve basear a sua atuação de forma efetiva 

frente as questões de promoção, prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), tendendo reduzir sua frequência e risco, especialmente às 

doenças cardiovasculares, já que entre os objetivos da área da saúde estão, o 

prevenir, cuidar e o olhar de formas constantes na vida dos indivíduos (BRITO; 

PANTAROTTO; COSTA, 2011). 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Pedro II é um município do Estado do Piauí, localizado a 195 km de 

Teresina, capital do Estado. Com um contingente populacional que totaliza 37.500 

mil habitantes, segundo considerado último senso do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizado no ano de 2010. Possui ainda um território 

de 1 518,186 km2, estando situado a uma altitude de 603 metros acima do nível do 

mar, localizado na mesorregião Centro-Norte Piauiense e microrregião de Campo 

Maior. Limitando-se ao norte aos municípios de Domingos Mourão e Lagoa de São 

Francisco e São João das Fronteiras, ao sul com Milton Brandão, Buriti dos Montes 

e Jatobá do Piauí, a oeste Capitão de Campos, e a leste com o Estado do Ceará.  

Quando observa-se o dimensionamento populacional, verifica-se que 

neste município, a maioria da população mora em área urbana, possuindo um Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,605 e ocupando 104º lugar no ranking dos 

Municípios do Piauí, possuindo portanto, um IDHM considerado mediano. Quanto a 

economia, de acordo com o IBGE (2015), constitui-se em aromáticos, borracha, 

cera, fibra, goma, madeira, oleaginosos, carvão vegetal, silvicultura, dentre outros. O 

município destaca-se ainda através da extração e exportação de opala.  

Em relação aos órgãos dispostos para a saúde da comunidade, pode se 

citar que o Município de Pedro II possui: 03 estabelecimentos de saúde com apoio a 

diagnose e terapia privado, 01 estabelecimento de saúde com apoio a diagnose e 

terapia –SUS, 03 estabelecimentos de saúde com apoio a diagnose e terapia total, 

20 estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial com atendimento 

médico em especialidades básicas, 10 estabelecimentos de saúde com atendimento 

odontológico com dentista, 20 estabelecimentos de saúde com atendimento 

ambulatorial total, 02 estabelecimentos de saúde com atendimento de emergência 

clínica, 01 estabelecimento de saúde com internação público. 

A região correspondente à área de abrangência da Equipe de Saúde da 

Família localiza-se na zona urbana, ESF São Francisco, funcionando de segunda à 

sexta, oito horas por dia, localizado na Rua José Gomes – Bairro Areia Branca. A 

unidade conta com uma equipe composta pelos seguintes profissionais: 05 (cinco) 

agentes comunitários, 01 (um) auxiliar de enfermagem, 01 (um) enfermeiro, 01 (um) 

médico e 01 (um) dentista. Quanto ao espaço, o ESF dispõem-se em quatro salas, 

sendo (consultório médico, consultório dentário, consultório de enfermagem, e sala 
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de procedimentos técnicos). As consultas realizadas se dão de forma agendada ou 

de acordo com a demanda espontânea. Vale destacar que a ESF não possui uma 

área adequada, já que funciona em um bairro que não corresponde à população 

alvo.  

Sabe-se que a ESF corresponde a porta principal de entrada do usuário 

dentro dos sistemas de saúde. Quando visualizada a comunidade atendida, dos 

1195 usuários, tem-se uma estimativa de acompanhamento de cerca de 242 

pacientes acometidos por hipertensão arterial, este número sofre modificação, pois a 

entrada e saída de pessoas neste bairro é variada. Quando analisada a abrangência 

da ESF, é perceptível que existe uma notória deficiência quanto a adesão ao 

tratamento pelos portadores de hipertensão arterial, já que, determinada parte dos 

pacientes, deixam de comparecer as consultas médicas, e este fator, faz com que os 

mesmos não utilizem a medicação, e/ou não façam o uso correto do medicamento, e 

ainda não sigam as recomendações médicas.  

Não obstante, torna-se importante, realizar a identificação dos fatores 

relacionados a má adesão do tratamento, levantando propostas e estratégias que 

irão modifica-los, para que o objetivo final seja atingido. Quanto a isso, considerando 

a HAS como uma patologia de importância mundial, torna-se relevante fornecer 

subsídios e a partir disso, elaborar ações que sejam efetivas para direcionar aos 

usuários. Ressaltando que a adesão medicamentosa é o processo fundamental para 

que seja atingido o sucesso do tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

Por meio da realização do Curso de Especialização em Atenção Básica 

em Saúde da Família, procurou-se desenvolver um projeto de intervenção sobre 

determinado problema que afetasse de forma direta ou indireta o emprego do 

atendimento ao público. Escolheu-se trabalhar, então, frente a adesão terapêutica 

anti-hipertensiva, avaliando critérios de importância, urgência e resolutividade. 

A abordagem de hipertensão arterial sistêmica destaca-se por sua 

complexidade e por ser uma das doenças cardiovasculares mais comumente 

encontradas. Destaca-se também por ser o principal fator de risco de inúmeras 

complicações, como o infarto agudo do miocárdio (IAM), o acidente vascular 

encefálico (AVE), bem como a doença renal crônica. Quanto a sua epidemiologia, 

verifica-se que está presente em mais 35% da população.  

Os casos de hipertensão arterial dentro da área de abrangência da 

Unidade de Saúde ocupam um total de 242 casos, patologia que destaca-se por 
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maior incidência e prevalência quando considerada as doenças crônicas não 

transmissíveis. Em relação as informações disponíveis no sistema de 

retroalimentação de dados “SIH/DATASUS”, para o ano de 2009 (último ano 

disponível nos cadernos de informações de saúde do Piauí), verifica-se que quanto 

a distribuição percentual das informações por grupo de causa e faixa etária, as 

doenças do aparelho circulatório ocupam o segundo lugar no ranking das 

internações de pessoas idosas ou com faixa etária superior a 50 anos.  

Sabe-se que a constante incidência de HAS destaca-se como um 

importante problema de saúde pública, já que ainda são vistas de forma rotineira 

consequências que são referentes ao diagnóstico tardio, e/ou a adesão inadequada 

da terapia anti-hipertensiva, principalmente em pessoas idosas, fator que depara-se 

com a necessidade da adesão do tratamento.  

Necessariamente, o emprego de ações de saúde são imprescindíveis 

para a discussão e controle da HAS, estratégias que trarão benefícios para a sua 

prevenção, tratamento e eventual controle. Fica evidente, portanto, a importância da 

utilização de modelos de saúde que utilizem estratégias que objetivem melhorar a 

qualidade de saúde destes pacientes, o que proporcionará o controle dos níveis 

pressóricos. Quando encara-se essas ações, depara-se como um notório desafio 

para a atenção básica, principalmente a saúde da família, que destina-se como 

ambiente fundamental de atenção à saúde, operando por meio da equipe 

multiprofissional, na qual a metodologia de trabalho implica atrelo entre os 

profissionais e os usuários.  

Considerando o contexto, faz-se necessário observar as variáveis que 

auxiliam a adesão medicamentosa dos pacientes hipertensos, para que a 

assistência prestada seja executada de forma eficiente, efetiva e eficaz, o que 

permitirá aos profissionais a assimilação de motivos plausíveis que interfiram de 

forma negativa no processo de adesão e proporcionando a formulação estratégica 

facilitadora para o controle da doença.  

Diante disso, a identificação precoce do usuário que apresente uma maior 

probabilidade de não adesão do medicamento prescrito, permite que os profissionais 

de saúde realizem ações educativas, possibilitando auxilio no seguimento do 

tratamento condizente com a realidade do paciente (seja ela cultural, 

socioeconômica ou pessoal). É fundamental compreender os problemas 

relacionados ao processo de adesão do tratamento das doenças crônicas, para que 
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políticas públicas melhor fundamentadas possam ser construídas, e proporcionem a 

redução da morbimortalidade por doenças cardiovasculares.  

Almeja-se este trabalho contribua como ferramenta orientadora para a 

equipe de saúde e implique na busca do aumento da adesão ao tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso da HAS.  

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Promover a adesão terapêutica anti-hipertensiva em pacientes atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF) São Francisco no Município de Pedro II, Piauí. 

 

4.2 Específicos  

 

 Estabelecer elementos que proporcionem a melhora da adesão do tratamento 

anti-hipertensivo na Unidade de Saúde; 

 Realizar o acolhimento dos usuários acometidos por hipertensão arterial 

sistêmica; 

 Promover ações educativas junto aos hipertensos, considerando a tríade: 

prevenção, promoção e recuperação da saúde; 

 Treinar a equipe multidisciplinar para a realização do acolhimento do usuário 

hipertenso, visando possibilitar o seu retorno. 

 

 

5 METAS 

 

 Estimular a adesão ao tratamento anti-hipertensivo dos usuários hipertensos 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) São Francisco no Município de Pedro 

II, Piauí; 

 Atender 100% dos usuários hipertensos da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) São Francisco no Município de Pedro II, Piauí; 
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 Sensibilizar 100% dos usuários hipertensos para a necessidade da 

manutenção de hábitos de vida saudáveis;  

 Realizar atividades de educação em saúde em caráter semanal; 

 Colocar em prática estratégias para melhorar a adesão medicamentosa dos 

usuários.  

 

 

6 METODOLOGIA  

 

6.1 Local da intervenção 

 

O projeto de intervenção será desenvolvido no Município de Pedro II, 

localizado no Estado do Piauí. Com população estimada para o ano de 2010 de 

cerca de 37.500 habitantes. A proposta do projeto será desenvolvida na área de 

abrangência da Equipe de Saúde da Família localizada na zona urbana, ESF São 

Francisco, localizado na Rua José Gomes - Bairro Areia Branca. Esta ESF está 

responsável pelo atendimento de 1.195 famílias. 

O programa de atendimento de hipertensos dessa Estratégia objetiva 

acompanhar de forma sistematizada os pacientes acometidos pela hipertensão 

arterial sistêmica, através do cadastramento de pacientes, distribuição 

medicamentosa, e atendimento dos usuários. Verifica-se nesse programa a 

existência de pacientes de ambos os sexos, com faixa etária igual ou superior a 50 

anos, de etnias divergentes.  

 

6.2 Participantes da intervenção 

 

Os usuários selecionados, de acordo com os critérios de inclusão, serão 

aqueles que sejam portadores de hipertensão arterial sistêmica, serem pacientes de 

ambos os sexos e estarem cadastrados no programa da unidade direcionado aos 

hipertensos. Os participantes que farão parte do projeto são aquele pacientes 

hipertensos acompanhados pela equipe multidisciplinar da ESF São Francisco, onde 

tem-se uma estimativa de acompanhamento de cerca de 242 pacientes acometidos 

por hipertensão arterial.  
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6.3  Etapas do projeto 

 

Etapa 1: Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) 

 

Nesta primeira etapa será realizada a capacitação da equipe de agentes 

comunitários para o acompanhamento adequado dos pacientes acometidos pela 

hipertensão arterial sistêmica, com ênfase para o tratamento, complicações e 

importância de hábitos adequados de estilo de vida. A capacitação auxiliará na 

visitação dos ACS’s na comunidade e consequentemente, com isso a abordagem ao 

paciente será facilitada, bem como, a detecção de alterações. Este fator tornar-se 

possível já que o Agente Comunitário de Saúde está em contato direto e constante 

junto a comunidade, e na maioria das vezes, são os primeiros a detectar a 

necessidade de acompanhamento constante. Diante disso, possibilitarão a 

identificação imediata do problema, auxiliando nos casos de adesão terapêutica.  

 

Etapa 2: Acolhimento dos usuários 

 

A segunda etapa refere-se ao acolhimento dos usuários. Para que seja 

alcançada uma melhora de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, faz-se 

necessário que os usuários sejam acolhidos de forma adequada na recepção, no ato 

da chegada à unidade, isto fará com que o usuário sinta-se amparado, e visualize de 

forma positiva a equipe de saúde. Assim, o usuário passará a encara a Estratégia 

Saúde da Família como o lugar ideal para a realização do seu atendimento e 

tratamento. Acolher de forma apropriada acarretará o retorno do paciente ao 

ambiente de saúde e assim permitirá o comparecimento as consultas e por meio 

disso a adesão ao tratamento.  

 

Etapa 3: Execução do projeto de intervenção 

 

O projeto de intervenção se dará através da execução de oficinas 

direcionados aos hipertensos, estas oficinais estarão baseadas na disseminação de 

informações de acordo com as recomendações literárias. O início da execução do 

projeto de intervenção acontecerá no mês de abril de 2017. As ações de educação 

em saúde ocorrerão preferencialmente de forma semanal, com horários definidos 
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por meio da disponibilidade dos usuários. Para o planejamento e execução o projeto 

contará o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS‘s) e do técnico de 

enfermagem da UBS.  

Nestas ações educativas serão discutidos temas relacionados a 

hipertensão arterial. As atividades planejadas para a execução do projeto se dará 

por meio da adaptação das orientações frente a realidade da população, não 

obstante, respeitando limitações e crenças. Como apoio material, serão utilizados 

folders, para que exista de forma clara e dinâmica uma orientação concreta aos 

pacientes. Para facilitar o repasse das orientações, também será utilizado material 

de mídia (Datashow ou retroprojetor). Destaca-se ainda que os materiais 

disponibilizados serão criados baseados na praticidade, contendo uma linguagem 

coloquial e desenhos ilustrativos. Esses desenhos melhorarão não só a dinâmica de 

entendimento, mas também auxiliarão aqueles usuários que não possuem 

habilidade para leitura.  

 

6.4 Material utilizado 

 

Folders, material ilustrativo, retroprojetor, Datashow, cartazes lúdicos, 

painéis, representação do quadro nutricional do grupo de alimentos adequado para 

pacientes portadores da patologia, dente outros.   

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

 

ATIVIDADES 
Mês 

10/2016 
Mês 

11/2016 
Mês 

12/2016 
Mês 

01/2017 
Mês 

02/2017 
Mês 

03/2017 
Mês 

04/2017 
Mês 

05/2017 

Elaboração do 
projeto 

x x x X x x 
  

Capacitação dos 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde (ACS’s) 

      

x  

 
Acolhimento dos 

Usuários 
      

 x 

Execução do 
projeto de 

intervenção 
      

 x 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

As práticas de educação em saúde são atividades desenvolvidas pela 

equipe multidisciplinar, baseadas não só na disseminação de informações 

relacionadas à saúde, mas também como fatores incentivadores de mudanças de 

comportamento. A sua utilização dentro dos processos de saúde possibilita que 

exista uma relação mais firme entre profissionais e usuários. Desta forma, para que 

se tenha um acompanhamento fiel do autocuidado, faz-se necessário que exista um 

programa direcionado aos hipertensos mais aberto e motivador, já que o 

autocuidado necessita comprometimento direto dos profissionais e usuários.  

Sabe-se que a educação em saúde do usuário é um dos papéis 

sumariamente mais importantes para a equipe multidisciplinar, já que à medida que 

os profissionais aplicam-se em procurar formas adequadas de educar usuários, a 

comunidade em geral se torna mais confiante em procurar conhecimento, entender a 

saúde e buscar recursos disponíveis dentro do sistema de saúde. Pode-se afirmar 

que a criação de um plano de ensino frente a hipertensão arterial sistêmica, bem 

planejado, enquadra as necessidades de aprendizado do usuário, reduz os custos 

dos cuidados de saúde, melhora a qualidade do cuidado e proporciona informação 

acerca do tratamento. Estes pontos auxiliam os usuários a tomar decisões, 

ajudando-os a tornarem-se mais saudáveis. 

A promoção de um conhecimento saudável através da educação 

possibilita que os usuários assumam mais responsabilidades por sua saúde. Acesso 

ao conhecimento resulta em melhores hábitos para a manutenção da saúde, ou 

seja, quando os usuários tornam-se mais conscientes sobre a sua saúde, mais 

propensos tornam-se a procurar diagnósticos precoces de seus problemas. Quando 

encara-se a família pode-se afirmar que é frequentemente uma parte vital no retorno 

do usuário à saúde, e normalmente precisa saber tanto quanto o usuário. A exclusão 

da família dentro do processo de educação em saúde, possivelmente resultará em 

conflito. No entanto, deve-se avaliar a relação usuário-família para que só então a 

família seja incluída no processo de educação em saúde.  

A utilização de práticas educativas relacionadas a hipertensão arterial 

sistêmica deve estar aliada a utilização de táticas que permitem que o usuário 

identifique a importância da obtenção de conhecimentos para a adoção de práticas 
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saudáveis. Desta forma, o usuário estará controlando a sua patologia e seus 

agravos, avaliando que o ensino torna-se eficaz quando responde as necessidades 

do educando.  

Para que o conhecimento adquirido e a adesão terapêutica não venham a 

tornarem-se diminutos com o passar do tempo, torna-se fundamental que essas 

medidas sejam concretizadas de forma regular. A concretização dessas medidas 

pode-se dar por meio das atividades grupais, já que essas atividades são encaradas 

como encontros eficientes, tornando-o de mais positivo do que os encontros 

individuais, já que os encontros grupais possibilitam um ambiente menos restrito e 

estressante. Os encontros grupais ainda fazem com que os usuários percebam que 

possuem problemas em comum, que reconheçam as suas necessidades, e com isso 

aumentem a eficácia da adesão e do tratamento.  

Diante disso, pretende-se por meio das oficinas que serão realizadas, o 

alcance da melhoria dos níveis de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, dando-

lhes mais informações pertinentes frente ao mesmo e colaborando para o 

cumprimento correto da dieta, participação ativa no tratamento, e mudanças de 

hábitos de estilo de vida. 

Com o emprego desse projeto de intervenção, espera-se que ocorra uma 

melhora crescente na qualidade de saúde dos usuários acometidos pela hipertensão 

arterial sistêmica, por meio do aumento do conhecimento frente a patologia, como os 

seus fatores de risco, sintomas, agravos, e importância de realização do tratamento 

para prevenção de complicações. Não obstante, coexista a capacitação da equipe, 

para que esses conhecimentos sejam transmitidos de forma regular aos usuários, 

seja por meio de mutirões, palestras, visitas domiciliares, dentre outros. Como 

também, que se realize o agendamento do maior número de consultas, para que 

seja alcançada uma totalidade de 100% de usuários.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) caracteriza-se por ser uma 

doença crônico-degenerativa não-transmissível, que ainda não possui um controle 

adequado na atenção básica de saúde. Sendo uma patologia que possibilita um 

diagnóstico precoce e posterior controle medicamentoso ou não medicamentoso, as 

intervenções levantadas pelo presente plano de intervenção, podem ser encaradas 

como proposta que vem para contribuir de forma positiva no controle e na ocorrência 

de agravos resultantes da mesma.  

Considerando a má adesão medicamentosa, a compreensão precária 

sobre as complicações da patologia, as características socioeconômicas e culturais, 

faz-se necessário a realização de buscas de estratégias que possibilitem uma maior 

adesão ao tratamento, as modificações nos hábitos cotidianos, bem como a 

interação entre usuário e profissional.  

Por meio da implantação deste projeto de intervenção, espera-se que os 

pacientes acometidos pela HAS passem a ter uma maior percepção do risco do não 

controle da doença, da necessidade do autocuidado e da manutenção da saúde. 

Dentre as vantagens da implantação desse projeto, tem-se a priorização das 

atividades grupais, as atividades de educação em saúde, a possibilidade de 

incentivo a adesão medicamentosa, e do uso correto da medicação, bem como a 

estimulação da autonomia do usuário em relação ao problema de saúde existente. 

Em suma, o projeto significará uma melhoria visível da qualidade de vida e de saúde 

da comunidade.  
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