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RESUMO 

O estudo sobre a aderência ao tratamento na hipertensão arterial é um problema que afeta 

todos os níveis de atenção de saúde. Minha comunidade não esta longe deste problema que 

contribui para nossa prática médica, pois muitos pacientes não melhoram ou apresentam 

complicações que podem evitar-se cumprindo-se o tratamento e as orientações dadas, por isso 

queremos entender as causas das dificuldades na aderência aos tratamentos por parte dos 

doentes crónicos e para ajudar a reduzi-los. Queremos conhecer a aderência ao tratamento do 

grupo de pacientes incluídos no projeto, identificar os fatores que influenciam na aderência ao 

mesmo, e caracterizar a complexidade psicológica de estes pacientes. Ao final do trabalho 

queremos aumentar o nível de aderência, e assim evitar possíveis complicações que atentam 

contra a vida e o bem-estar dos pacientes.  

 Descritores: Hipertensão Arterial, Aderência ao tratamento.   

  

ABSTRACT: 

The study on adherence to high blood pressure treatment is a problem that affects all levels of 

health care. My community is not far from this problem that contributes to our medical practice, 

because many patients do not improve or present complications that can avoid themselves by 

complying with the treatment and the guidance given, so we want to understand the causes of 

Difficulties in adherence to treatments by chronically ill patients and to help reduce them. We 

want to know the adherence to the treatment of the group of patients included in the project, 

identify the factors that influence the adherence to it, and characterize the psychological 

complexity of these patients. At the end of the work we want to increase the level of adherence, 

and thus avoid possible complications that attack the life and well-being of the patients. 

Descriptors: Arterial hypertension, adherence to treatment. 

 

1
 Graduada em medicina com especialização em medicina geral integral pela Faculdade de 

Ciências Médicas Dr Serafin Ruiz de Zárate Ruiz – Villa Clara / Cuba. Pós-graduanda em 
saúde da família e comunidade pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail: 
yanetsyvazquezdiaz89@gmail.com 
 
2
 Médica, Pós-Graduada em: Pediatria com área de atuação em Pediatria com Atuação em 

Neonatologia, Administração dos serviços em Saúde, infecção hospitalar, Mestrado em 
Ciências da Saúde, E-mail: marizapsilva@gmail.com. 



2 
 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A hipertensão arterial (HA) caracteriza-se por uma condição em que há aumentos sustentados 

da pressão sanguínea sistêmica. Cronicamente, essa elevação se associa a risco aumentado 

de dano renal, cardíaco e cerebral, bem como de outras patologias (1).  

O controle da HA visa reduzir morbidade e mortalidade cardiovasculares. O tratamento 

medicamentoso e o não medicamentoso contribuem para manter os valores da pressão arterial 

(PA) abaixo de 140mmHg para a pressão sistólica (PAS) e 90mmHg para a pressão diastólica 

(PAD) (2) . Ainda que a identificação do diagnóstico seja considerada fácil e que existam 

medidas terapêuticas eficientes, a manutenção e o controle eficaz do regime terapêutico 

relacionado à HA têm sido tarefa árdua. Tal situação tem sido vivenciada pelo portador da 

doença, seus familiares, profissionais e instituições de saúde. A expressão “adesão ao 

tratamento” refere-se ao grau de cumprimento das medidas terapêuticas indicadas, sejam elas 

medicamentosas ou não, com o objetivo de manter a PA em níveis normais. A adesão é um 

processo comportamental complexo, fortemente influenciado pelo meio ambiente, pelos 

profissionais de saúde e pelos cuidados de assistência médica (3).  

A adesão é positiva, necessária e deveria ocorrer em 100% dos indivíduos hipertensos 

submetidos ao tratamento. Na prática clínica, observa-se importante descontinuidade da 

terapêutica medicamentosa, que chega a atingir de 16 a 50% de desistência no primeiro ano 

de tratamento. A terapêutica medicamentosa do indivíduo com HA é, na maioria dos casos, 

imprescindível à redução e à manutenção do controle dos valores pressóricos. Além disso, é, 

muitas vezes, acompanhada de efeitos indesejáveis ao tratamento, sendo prescrita a longo 

prazo e tendo um custo elevado. A medicação prescrita, que deveria ser facilitadora do 

processo, passa a ser um complicador para o tratamento, o que, muitas vezes, compromete o 

próprio seguimento da adesão e não garante a redução dos valores da PA, interferindo no 

controle da doença, na prevenção de complicações e no retardo de agravos. Priorizar a 

produção do conhecimento sobre os fatores que interferem na adesão pode contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias inovadoras, que possam favorecer o paciente a motivar-se por 

seu tratamento; contribuir com os profissionais no planejamento, execução e avaliação da 

assistência prestada; e garantir uma política de saúde eficaz para o controle da HA, nos 

diferentes níveis de complexidade. (4) 

As dificuldades de aderência terapêutica se referem não só ao consumo de drogas. Sobre esta 

se descrevem comportamentos como dificuldades para seu inicio, suspensão prematura, 

incompleto cumprimento ou deficiente das indicações expressada em erros de omissão, de 

dose, de tempo, de finalidade (erro na utilização de uma ou outra medicação). Inclui também a 

ausência a consultas de acompanhamento e consultas de outros especialistas, a modificação 

deficiente de hábitos e estilos de vida necessária para a melhoria da doença e a prática da 

automedicação. A diversidade de fatores que influem, assim como a natureza diferente de os 
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mesmos, faz de isto um problema complexo, multifatorial e multidimensional e, portanto, difíceis 

de abordar tanto do ponto de vista de investigação, teoria e prática. (5). 

A Organização Mundial de Saúde conceitua o termo adesão a tratamentos crônicos como o 

grau de comportamento de um indivíduo representado pela ingestão de medicamento, pelo 

cumprimento da dieta, pelas mudanças no estilo de vida e pela correspondência e 

concordância em relação às recomendações de um médico ou outro proissional. Denomina 

como dimensões os fatores que afetam a adesão, classiicando-os em cinco grupos: fatores 

relacionados ao sistema e à equipe de saúde, fatores relacionados às condições 

socioeconômicas, fatores relacionados à terapêutica e fatores relacionados ao paciente e à 

doença, se  considera que existem diferentes níveis de adesão, no nível mais elevado estão os 

pacientes aderentes, ou seja, aqueles que seguem totalmente o tratamento, e no lado oposto 

estão os desistes, aqueles que abandonam o tratamento; existem ainda os persistentes, dentro 

do grupo dos não aderentes, que são aqueles indivíduos que comparecem às consultas, mas 

não seguem o tratamento, se considera também  que intervenções com vistas à otimização da 

adesão do paciente ao seu regime médico, e melhora do comportamento de auto-cuidado, tem 

se mostrado eficaz na prevenção de internações não planejadas e melhora do resultado em 

pacientes.  Considerando a adesão um fenômeno comportamental, airma-se que as crenças 

sobre a doença e tratamento estão associadas com a autogestão em uma série de condições. 

Crenças relacionadas aos sintomas que as pessoas associam à sua doença, crenças relativas 

à duração percebida da doença (linha do tempo), e crenças sobre a possibilidade de cura ou 

de controlabilidade da doença (controle pessoal e de tratamento). Por outro lado, é possível 

que os pacientes decidam interromper intencionalmente ou intermitentemente os 

medicamentos prescritos, se os veem como desnecessários na gestão de uma doença que é 

permanente e tem consequências graves. Nesse sentido, as expectativas podem mudar o 

comportamento de saúde, melhorar a qualidade de vida, e reduzir a utilização de cuidados por 

pacientes com HÁ.  

 A baixa adesão ao tratamento pode estar associada a diversos fatores, desde problemas 

socioeconômicos, distúrbios psicológicos e prejuízos cognitivos, até as características da 

doença e a complexidade do tratamento; o relacionamento entre o profissional de saúde e o 

paciente, em contrapartida, é um dos fatores que contribui à adesão ao tratamento. Isto sugere 

que fatores relacionados à personalidade e atitudes em relação à medicação e auto eficácia  

pode predizer adesão aos medicamentos, e que a avaliação da personalidade pode ser útil na 

investigação clínica. Em se tratando das orientações medicamentosas, se  discute que o 

aumento da complexidade do esquema terapêutico pode resultar em uma diminuição de 

adesão, e que o não cumprimento com medicação, dieta ou restrição hídrica diminui a eficácia 

do tratamento prescrito e expõe o paciente à desestabilização clínica, o que pode levar a um 

aumento dos sintomas da doença. Desse modo, no que se refere ao uso de medicamentos, 

pode-se dizer que os fatores relacionados ao esquema de adesão são a quantidade prescrita, 

a estabilidade do regime e o número de doses diárias; quanto mais medicamentos, mais doses 

ou mudanças na medicação, maior o não cumprimento; em contrapartida, o maior contato com 
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o provedor de cuidados de saúde no ambulatório está positivamente relacionado à adesão ao 

medicamento. (6) 

 

OBJETIVOS  

Objetivo geral: 

• Avaliar a efetividade de uma intervenção em pacientes não aderidos com Hipertensão 

Arterial Essencial no Posto de Saúde de Mucambo do Pedro.  

Objetivos Específicos: 

• Describir o comportamiento de varíavel  sociodemográficas e clínicas nos pacientes 

intervenidos. 

• Mostrar as mudanças nas variáveis dos componentes avaliados na aderência depois 

da intervenção. 

• Evidenciar  as barreiras e fortalezas para seu aplicação. 

REVISÃO DE LITERATURA: 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, cujo controle é essenciais para a 

prevenção de complicações, em longo prazo, relacionadas à morbidade e à mortalidade 

cardiovascular e cerebral, dentre outras. O tratamento da HAS baseia-se em medidas não 

farmacológicas e farmacológicas. Considerasse adesão a um tratamento o grau de 

coincidência entre a orientação médica e o comportamento do paciente.(7) 

A hipertensão traz como principais consequências alterações em órgãos, como o coração, o 

cérebro, os rins e os vasos sanguíneos. Assim, essa doença é responsável por 40% dos 

infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Daí a importância 

e preocupação com tratamento e controle da hipertensão. 

O paciente uma vez hipertenso, sempre será hipertenso. Mesmo que com as mudanças no 

estilo de vida e com o uso de medicamentos, o paciente consiga manter a pressão dentro dos 

limites de normalidade, ele ainda continua sendo considerado um paciente hipertenso, 

necessitando manter um acompanhamento médico periódico, para avaliação do tratamento, 

seja ele medicamentoso ou não medicamentoso. O sucesso do tratamento da Hipertensão não 

depende apenas de tomar medicamentos, nem tão pouco que a responsabilidade seja somente 

do paciente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que para a efetividade e 

adesão ao tratamento, cinco fatores devem ser considerados: 

1. Socioeconômicos: Podem estar relacionados à falta de acesso à medicação; 

2. Relacionados ao paciente: perda do entusiasmo com o tratamento; 
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3. Relacionados à doença: seguir a prescrição médica pode implicar em aceitar mudanças na 

rotina do dia a dia; 

4. Relacionados ao tratamento: sintomas indesejados trazidos pela medicação; 

5. Sistema e equipe de saúde: tornar cada vez mais individualizado o atendimento ao paciente.(8) 

A promoção da saúde e prevenção da doença constituem estratégias da saúde pública 

contemporânea em que o estilo de vida e os comportamentos individuais das pessoas em 

relação com a saúde são fundamentais. O comportamento humano e estilo de vida tem na 

atualidade destacada importância como determinante do processo saúde- doença, juntando-se 

com outros fatores biológicos, ambientais e sociais. Os comportamentos desempenham um 

papel importante no curso das doenças e, neste contexto, o cumprimento por parte do paciente 

das prescrições médicas é uma manifestação das questões planteadas.(9) 

O controle das doenças crônicas e em consequência o aumento ou a preservação da 

qualidade de vida depende muito do que as pessoas conseguem com uma adesão 

corretamente aos esquemas terapêuticos que cada um requer para sua boa evolução. De uma 

perspectiva geral e sistêmica se reconhece que a saúde é determinada por uma complexa 

interação de fatores que atuam desde diferentes níveis: o macro estrutural, o nível micro 

estrutural e o individual. No nível individual incluem tanto o componente biológico como 

psicológico do sujeito e desempenha um papel decisivo na regulação pessoal sobre a instância 

biológica. 

 O resultado desta regulação é observado no estilo de vida e os comportamentos individuais.   

Os modelos que tentam explicar a relação entre saúde e certos fatores desde os primitivos até 

os recentes situam a saúde como resultado de fatores biológicos, ambientais, sociais, 

económicos, da atenção médica e do comportamento do sujeito. A saúde psicossomática é o 

resultado de quatro fatores: ambiente, património, a conduta e os serviços de saúde. No 

modelo sócio ecológico os problemas de saúde são explicados por três tipos de fatores: do 

hospede, ambientais externos e de conduta pessoal. O modelo de "campo de saúde" identifica 

quatro segmentos para explicar os níveis de saúde e o acionar sanitário sobre estas: biologia 

humana, os estilos de vida, o ambiente e a organização dos serviços de saúde.  

 A concepção sobre os determinantes da saúde há sido refletida na literatura revisada sobre o 

tema da aderência terapêutica. Diversos autores consideram como determinantes do 

cumprimento do regímen terapêutico: causas sociais, as disposições psicológicas, o contexto 

social, as demandas situacionais e as interações com o sistema de cuidado. Existem quatro 

grupos de fatores determinantes da conduta de adesão ou não das prescrições médicas: a 

interação com os profissionais sanitários, as características do tratamento, as características da 

doença e os aspectos psicossociais do paciente. Autores como expressaram que é um 

processo complexo modulado pela influência de fatores de natureza diversa: social, 

econômico, psicológico, próprios da doença e do tratamento e a organização dos serviços de 
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saúde. Indivíduos do sexo masculino, idade avançada, baixa condições socioeconômica e de 

escolaridade, estão associados a menor adesão ao tratamento. (10) 

Os indivíduos que tem consciência de que a HAS é para toda a vida aderiu fortemente ao 

tratamento. A baixa adesão é mais frequente no nível primário de atenção do que entre 

pacientes de serviços especializados, sendo importante a distinção entre pressão não 

controlada por não adesão ao tratamento e resistência ao controle da pressão arterial. 

 A adesão ao tratamento não é tarefa fácil e a quantificação da adesão tem suas limitações. A 

adesão ao tratamento da Hipertensão  arterial se revela como um desafio aos profissionais de 

saúde onde se precisa de muitas intervenções para melhorar o estado do paciente assim como 

as possíveis complicações. (11) 

 A hipertensão arterial (HAS) resistente ao tratamento é definida como ausência de controle 

pressórico com o uso de três ou mais agentes anti-hipertensivos e é cada vez mais comum na 

prática clínica. Ao avaliar esses pacientes é importante excluir  a pseudo-resistência, que 

resulta da não adesão à medicação ou à síndrome do avental branco. 

Em pacientes com hipertensão resistente verdadeira, os diuréticos, particularmente a 

clortalidona, devem ser considerados como um dos anti-hipertensivos iniciais, exceto se não 

tolerados. Os outros dois agentes devem incluir bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores 

da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores da angiotensina II. Um crescente 

corpo de evidência tem sugerido benefício com antagonistas do receptor de 

mineralocorticoides, tais como  eplerenona e espironolactona, em melhorar o controle da 

pressão arterial em pacientes com hipertensão resistente, independentemente dos níveis de 

aldosterona circulante.  

Assim, essa classe de medicamentos deve ser considerada para pacientes cuja pressão 

arterial permanece elevada após o tratamento com um regime de três drogas em dose máxima 

ou próximo a doses máximas, como comentaremos mais tarde. A HAS resistente pode ser 

associada com causas secundárias de hipertensão, incluindo apneia obstrutiva do sono ou 

hiperaldosteronismo primário. Tratar esses distúrbios pode melhorar significativamente a 

pressão arterial. 

Para o diagnóstico de hipertensão resistente ao tratamento, os pacientes devem ser avaliados 

para a possibilidade da presença da síndrome do avental branco e pseudo-hipertensão por má-

aderência. Medidas pressóricas isoladas no consultório podem levar ao diagnóstico incorreto 

de HAS resistente. Um estudo estimou que a prevalência da síndrome do jaleco branco 

(definida como pressão arterial no consultório > 140 / 90mmHg, mas pressão arterial normal de 

24 horas) ser de até 30%, apesar do uso de pelo menos três agentes anti-hipertensivos. O 

risco cardiovascular de pacientes com a síndrome do avental branco é similar ao dos pacientes 

com HAS bem controlada. 

A monitorização ambulatorial da pressão arterial repetida é aconselhável para pacientes com 

síndrome do jaleco branco porque entre 20% e 25% desses pacientes pode desenvolver HAS 

resistente verdadeira. 
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A adesão ao tratamento pode ser monitorizada com relato dos pacientes, contagem de 

comprimidos, ou frequência de troca de receitas. Os pacientes tendem a superestimar a 

adesão aos medicamentos anti-hipertensivos. Da mesma forma, a contagem de comprimidos é 

precisa para determinar a adesão em apenas 50% a 70% dos doentes. 

A prevalência de não adesão à medicação entre pacientes com HAS presumidamente 

resistente é de 8% a 40% nos estudos. Uma vez que a não aderência à medicação é 

estabelecida, todo esforço deve ser feito para identificar as barreiras à aderência ao esquema 

terapêutico. Todos os pacientes com hipertensão resistente devem ser aconselhados sobre 

modificação de estilo de vida para reduzir os níveis pressóricos. A ingesta de sódio é o mais 

importante fator contribuinte para o desenvolvimento de HAS resistente. Meta-análises de 

ensaios clínicos indicaram que a restrição de sódio de aproximadamente 1,7g / dia foi 

associado a uma redução da pressão arterial no consultório de 5/3 mmHg em pacientes com 

HAS, outro estudo mostrou efeitos ainda mais robustos, com diminuição dos níveis pressóricos 

de 20 mmHg e 10 mmHg em pressões sistólica e diatólica, respectivamente, em pacientes com 

HAS resiste ao tratamento. Os efeitos da restrição de sódio foram confirmados como mais 

robustos na HAS resistente em outros estudos. O consumo pesado de álcool também é um 

fator que pode aumentar os níveis pressóricos. 

A inatividade física tem sido identificada em mais de 40% de pacientes hipertensos, as 

diretrizes recomendam que pacientes com HAS devesse realizar pelo menos 30 minutos 

diários de atividade física. 

A automedida da pressão arterial com uso de cuffs inadequados para essa mensuração é outro 

fator de confusão, pois pode hiperestimar a pressão arterial em 10-15 mmhg, assim atenção 

para esse fator deve ser parte da avaliação. 

A HAS secundária é detectada em 5 a 10% de todos os pacientes com HAS. No entanto, várias 

formas secundárias de hipertensão arterial são mais prevalentes em hipertensão resistente ao 

tratamento do que na HAS em geral. A apneia obstrutiva do sono é observada em 30% a 40% 

dos pacientes com HAS e em 60% a 70% dos pacientes com HAS resistente ao tratamento, 

estudos sugerem que a apneia obstrutiva do sono pode não ser um fator que isoladamente 

leva à HAS, mas está muito associada à dificuldade de controle da mesma.  

O hiperaldosteronismo primário era considerado uma doença rara representando menos de 1% 

dos casos de HAS e quase sempre associado com aldosteronoma e com hipocalemia. Vários 

estudos recentes mostraram que o hiperaldosteronismo primário na verdade é mais associado 

com hiperplasia bilateral idiopática, e pelo menos 70% dos pacientes não têm hipocalemia, o 

que é muito mais frequente como causa de HAS secundária, com estudos com quase 20% dos 

hipertensos com hiperladosteronismo primário e um grande estudo com 1.616 pacientes com 

HAS resistente em que 11% apresentavam hiperaldosteronismo primário. O 

hiperaldosteronismo primário está presente em aproximadamente 5 a 10% de todos os 

pacientes com hipertensão e em 10% a 20% dos pacientes com HAS resistente. A maior pista 

diagnóstica ainda é a presença de hipocalemia inexplicada, embora a maioria dos casos não 
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apresente essa alteração e o rastreamento esteja indicado em todos os casos de HAS 

resistente ao tratamento verdadeiro. (12) 

  

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos são exemplos de profissionais da saúde 

que também podem transmitir adequadamente informações para melhorar a aderência do 

paciente no controle dos fatores de risco. Isso por que as doenças crônicas estão associadas a 

variáveis mais complexas que interferem na aderência dos pacientes ao tratamento, e são, 

geralmente, dúvidas dos pacientes em relação ao entendimento pessoal do significado da 

doença coronariana, dos fatores de risco, à necessidade do tratamento prolongado, do custo-

benefício do tratamento, etc. A falta de informação favorece a não aderência do paciente ao 

tratamento e pode, inclusive, estimulá-lo a terapêuticas não convencionais ou não baseadas 

em evidências clínicas. Para evitar esses problemas, as informações transmitidas aos 

pacientes devem ser claras e objetivas, o que nem sempre é possível para o médico. As 

razões dessa situação transcendem a linguagem científica e a relação médico-paciente, essa 

última cada vez mais comprometida pelo mercado de trabalho a que o médico está ligado 

atualmente. Nesse estudo, a não aderência pelo paciente devido aos efeitos colaterais foi 

muito baixa e semelhante à prevalência observada em alguns estudos multicêntricos. Sabe-se 

que as estatinas são eficazes e seguras. (5) 

 Os efeitos colaterais mais freqüentes são o aumento das enzimas hepáticas e a mialgia. Esse 

dado é extremamente relevante, pois se sabe que o uso dessas medicações reduz a 

prevalência de novos eventos cardiovasculares, tanto na prevenção primária como na 

secundária. Nos pacientes com doença arterial coronariana, propõe-se uma redução ainda 

maior dos níveis séricos do LDL-colesterol, para menos de 100mg/dl. Sabe-se, também, que 

no paciente com doença arterial coronariana estável, além das estatinas, o ácido acetilsalicílico 

e o beta-bloqueador são outras medicações que reduzem a morbidade e a mortalidade, e 

tendo essas últimas medicações preços muito mais acessíveis para a nossa população, 

alcançam melhor aderência. Para que a prescrição dessa tríade de medicamentos se torne 

realidade, é necessária discussão urgente sobre o preço das estatinas.  

Problema importante de saúde pública pois, as doenças cardiovasculares, doença isquêmica 

do coração e acidente vascular cerebral são as principais causas de morte na população 

brasileira. A aderência ou não ao tratamento depende de vários fatores relacionados ou não à 

vontade do paciente. Um desses fatores de não aderência é a comunicação inadequada entre 

os profissionais da saúde e o paciente, fazendo com que ele seja incapaz de seguir as 

recomendações médicas, fato mais evidente em pacientes idosos ou pouco alfabetizados, 

embora o principal fator limitante do uso crônico e a longo prazo seja o custo do medicamento. 

Importante também observar que, apesar da redução nos níveis séricos do colesterol e do 

LDL-colesterol, não foram atingidos, em média, os níveis séricos preconizados pelo Consenso 

Brasileiro sobre Dislipidemias. Atingir essas metas a longo prazo significaria menor morbidade 

e mortalidade por doenças cardiovasculares na população estudada. A não seleção de outros 

fatores de risco para o estudo, como a hipertensão arterial e diabetes, deveu-se ao fato de 
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serem doenças potencialmente instáveis, que poderiam requerer alterações ou mudanças dos 

medicamentos e, portanto, mais efeitos colaterais e menor aderência. A análise global da 

aderência, do ponto de vista médico e sócio-econômico, estaria comprometida.  

A prevalência da prescrição das estatinas em pacientes com doença arterial coronariana e 

dislipidemia é alta, sugerindo o reconhecimento, por parte da comunidade médica envolvida, da 

eficácia da droga. Apesar da alta prescrição de estatinas, sua adesão ainda está longe da 

satisfatória, principalmente em função do alto custo dos medicamentos. Da mesma forma, a 

redução dos níveis do colesterol total e do LDL-colesterol não atingiram os preconizados pelos 

consensos de dislipidemia. (13) 

Questões que dificultam a adesão ao tratamento: a) fase inicial assintomática; b) uso de 

medicamento somente quando pensam que a pressão está elevada (relacionam o aumento a 

sintomas que creem ser ligados à HAS, como cefaleia, náuseas, ou quando “ficam nervosos”); 

c) impressão de cura com consequente abandono dos fármacos, quando, na realidade, a 

pressão está controlada; d) desgosto de ter de tomar remédios continuamente, de ser 

“dependentes” deles; e) sintomas adversos dos fármacos como disfunção erétil e tosse; f) dieta 

hipossódica é difícil de ser seguida, principalmente pelo fato de os familiares terem de se 

habituar a ela; g) necessidade de consultas médicas mensais para fornecimento de prescrições 

para a retirada do medicamento na unidade de saúde; h) falta de medicamento gratuito na 

unidade de saúde, em algumas instâncias; i) alguns pacientes ficam “escravos” dos horários da 

ministração de medicamentos, o que dificulta sua rotina diária,  é muito importante a equipe de 

saúde conhecer as dificuldades dos pacientes em aderir ao tratamento anti-hipertensivo com o 

objetivo de tentar corrigi-las, juntamente com o paciente, para melhor controle da HAS. 

Enfatiza-se, principalmente, a importância da comunicação no relacionamento 

médico/equipe/paciente, o que envolve a confiança e, por conseguinte, possibilidades de maior 

adesão ao tratamento. (14) 

A não adesão ao tratamento anti-hipertensivo, assim como o diagnóstico tardio e o curso 

prolongado e assintomático da doença, é descrita como um dos principais desencadeadores 

dos agravos da HAS, suscitando o desenvolvimento de estudos na área. Estimativas indicam 

que o grau de não adesão mundial aos tratamentos de Doenças Crônicas (DC) varia de 25 a 

50%. A não adesão ao tratamento medicamentoso, é considerada um fenômeno complexo e 

multideterminado, associado a baixos níveis socioeconômicos, prescrição de esquemas 

terapêuticos complexos e insatisfação com o serviço de saúde, fatores que prevalecem na 

população com HAS. (11) 

A relação existente entre a não adesão ao tratamento da HAS e o conhecimento do paciente 

sobre a doença e o regime terapêutico tem sido reportada. Contudo, essa relação ainda 

necessita de maiores evidências. Ademais, para que os profissionais de saúde possam atuar 

de maneira mais eficaz, propondo e implementando ações que atendam às reais necessidades 

dessa população, é necessário identificar os pacientes que não aderem ao tratamento, bem 

como suas características e os motivos pelos quais isso ocorre. Características biológicas e 
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socioeconômicas como sexo, idade, estado civil, escolaridade, classe econômica e etnia, em 

outros estudos, foram descritas como preditoras sobre a adesão/não adesão ao tratamento da 

HAS, outro fator que vem sendo estudado conjuntamente ao processo de adesão/não adesão 

ao tratamento medicamentoso é a complexidade do regime terapêutico. (12) 

PLANO DE INTERVENÇÃO 

Problema 
identificado 

Objetivo Atividades Responsable Lugar Dirigido Recursos data Evalu
ação 

Pacientes não 
aderidos ao 
tratamento 
médico. 

Lograr que 
o 80% dos 
pacientes 
sejam 
aderidos  
ao 
tratamento 
médico 
imposto. 

1-Realizar palestras 
educativas sobre a 
importância do 
cumprimento do 
tratamento médico 
imposto. 
2-Realizar vídeos 
conferências sobre a 
HTA. 
3-Mostrar com  
cartelas e fichas o 
jeito  de fazer um 
esquema de 
tratamento adequado. 
4-Palestras 
educativas sobre as 
consequências do 
incumprimento do 
tratamento. 

Médico e 
enfermeiro 
da família, 
promotora 
de saúde, 
nutricionista. 

UBS pacientes 
hipertenso
s 

Humanos 
e 
materiais 

  

Abandono do 
tratamento 
médico 

Lograr que 
um 80% 
dos 
pacientes 
não 
abandone
m o 
tratamento 
médico 

1-Realizar dinâmicas 
de grupos explicando 
aspetos importantes 
da doença assim 
como a importância 
de manter o 
tratamento uma vez 
logrado o controle. 

Médico e 
enfermeiro 
da família. 

UBS A 
pacientes 
hipertenso
s 

Humanos 
y materiais 

  

Deficiente 
relação 
médico – 
paciente. 

Lograr  
uma 
adequada 
relação 
médico – 
paciente. 

1-Realizar dinâmicas 
de grupo sobre a 
HTA e sus principais 
complicações. 
2 – Mostrar vídeos e 
conferências sobre a 
importância do 
controle da doença.  

Médico e 
enfermeiro 
da  família, 
promotora 
de saúde, 
psicóloga do 
área. 

 A 
pacientes 
hipertenso
s. 

Humanos 
y materiais 

  

Estilos de 
vidas 
perjudiciais 

Lograr 
estilos de 
vida 
adequados
. 

1 – Realizar palestras 
educativas sobre a 
importância de 
assumir um estilo de 
vida adequado. 
2 – Lograr a 
incorporação de 
todos os hipertensos 
a realizar exercícios 
físicos diários. 
3 – Mostrar cartelas 
com esquemas 
dietéticos saudáveis 
para a doença. 

Médico y 
enfermeiro 
da família, 
psicóloga e 
nutricionista 
da área, 
licenciado 
em cultura 
física. 

- A 
pacientes 
hipertenso
s 

Humanos 
y 
materiais. 
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CONCLUSÃO 

  Após concluir este trabalho esperamos conhecer o nível de adesão ao tratamento anti-

hipertensivo (total parcial e não aderência a ele); em minha população. Embora já seja 

conhecido por a revisão da bibliografia e por o trabalho em as consultas de hiperdia, o nível 

predominante é a aderência parcial com respeito a outros, e que sua magnitude é considerada 

insuficiente em relação à sua importância para esta doença. Conhecer os fatores que definem 

a população estudada para adesão ao tratamento, as caraterísticas de cada um que realizou a 

melhor aderência, o nível económico e seu relacionamento com a adesão ao mesmo e o grau 

de desinformação que definem a adesão do paciente. Também conhecer as configurações 

psicológicas envolvidas, e se está relacionada principalmente com a falta de 

autoresponsabilidade sobre a saúde ou á falta de conhecimento sobre a doença, assim como 

as complicações que podem aparecer se não se faz adequadamente o tratamento 

farmacológico e não farmacológico.  
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