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RESUMO 
 
 

Introdução: Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção sobre a adesão do 
tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica, destinado à 
comunidade de campinhos, município de Pariconha-AL e que faz parte da área de 
abrangência da unidade básica de saúde dos campinhos. A unidade básica de Saúde 
de Campinhos, presta serviços de atenção primária à saúde, tem sob sua 
responsabilidade sanitária uma população estimada de 2.291 habitantes cadastrados, 
1099 são do sexo masculino, 1192 do sexo feminino e 299 hipertensos cadastrados, 
distribuídos entre 6 microáreas pertencentes a unidade Básica de saúde (UBS). 
Objetivo: Propor uma intervenção interdisciplinar para a adesão dos pacientes ao 
tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Metodologia: Trata-se de uma proposta 

de intervenção interdisciplinar, elaborado a partir do Diagnóstico Situacional da área 
adscrita sob responsabilidade sanitária à equipe de saúde de Campinhos, após isso 
foi realizada uma revisão da literatura sobre a hipertensão arterial e a construção de 
um plano de ação. O local do estudo foi na unidade básica de saúde de Campinhos, 
a qual está localizada no povoado Campinhos, zona rural, S/N e que pertence ao 
município de Pariconha-AL. Considerações Finais: espera-se que com as ações de 

saúde desenvolvidas através da execução desta intervenção fomentem uma maior 
mobilização e discussão sobre a adesão ao tratamento da hipertensão arterial. 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, cooperação e adesão ao tratamento, 

Estratégia Saúde da Família. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: This work is an intervention project on adherence to drug treatment for 

systemic arterial hypertension, aimed at the community of campinhos, municipality of 
Pariconha-AL and which is part of the coverage area of the basic health unit of 
campinhos. The basic health unit of Campinhos, provides primary health care services, 
has under its health responsibility an estimated population of 2,291 registered 
inhabitants, 1099 are male, 1192 female and 299 registered hypertensive, distributed 
among 6 micro areas belonging to Basic health unit (UBS). Objective: To propose an 

interdisciplinary intervention for patients' adherence to the treatment of systemic 
arterial hypertension. Methodology: This is an interdisciplinary intervention proposal, 

prepared based on the Situational Diagnosis of the area assigned under health 
responsibility to the health team in Campinhos, after which a literature review on 
arterial hypertension and the construction of a health plan were carried out. action. The 
study site was in the basic health unit of Campinhos, which is located in the village of 
Campinhos, rural area, S / N and which belongs to the municipality of Pariconha-AL. 
Final Considerations: it is expected that with the health actions developed through 

the execution of this intervention, they will encourage greater mobilization and 
discussion about adherence to the treatment of arterial hypertension. 
  
Keywords: Systemic arterial hypertension, Treatment Adherence and Compliance, 

Family Health Strategy.
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1. INTRODUÇÃO 

 

     Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção sobre a adesão ao tratamento 

para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), destinado à comunidade de campinhos, 

município de Pariconha-AL e que faz parte da área de abrangência da unidade básica 

de saúde dos campinhos. 

        A unidade básica de Saúde de Campinhos, presta serviços de atenção primária 

à saúde, tem sob sua responsabilidade sanitária uma população estimada de 2.291 

habitantes cadastrados, 1099 são do sexo masculino, 1192 do sexo feminino e 299 

hipertensos cadastrados, distribuídos entre 6 microáreas pertencentes a Unidade 

Básica de saúde (UBS). 

        Realizou-se com a equipe uma estimativa rápida dos principais problemas de 

saúde do território de abrangência da comunidade, com o objetivo de identificar os 

principais problemas de saúde e definir as ações para enfrentamento, mediante a 

realização de uma pesquisa de dados dos registros feitos pela equipe. 

       O principal problema selecionado foi o elevado número de usuários cadastrados 

com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) da população adulta acima 

dos 30 anos, que constitui um total de acometimento de 13,05% de usuários. 

      A HAS constitui um problema de saúde da área de abrangência da comunidade 

de campinhos. A equipe de saúde resolveu fazer este plano de intervenção pela alta 

prevalência de usuários com a doença, conforme registros da Estratégia de 

Informatização da Atenção Básica (e-SUS AB), o que constitui 13,05% da população, 

de um total de 2.291 habitantes cadastrados. 

Então, a partir desses cenários, a equipe de saúde definiu os nós críticos e a 

construção do plano de ação para o enfrentamento desses problemas. Os nós críticos 

selecionados foram: Estilo de vida e hábitos de saúde não saudáveis; Baixa 

escolaridade da população; Programação ineficiente das ações de saúde voltadas ao 

público hipertenso. 

     Portanto, esse trabalho tem como objetivo propor uma intervenção interdisciplinar 

para a adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica dos usuários 

cadastrados sob a responsabilidade sanitária da equipe de saúde de Campinhos. 
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1.1. ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PARICONHA 

 

Pariconha é uma cidade da região nordeste do Brasil, localizada no Sertão de 

Alagoas com uma população estimada em 10.264 habitantes, conforme o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (IBGE, 2010).  

O crescimento populacional foi considerável, porém o êxodo rural para as 

grandes metrópoles como São Paulo é predominante devido às possibilidades de 

emprego. A cidade vive basicamente da agricultura familiar de subsistência, do plantio 

do feijão, mandioca e milho, cuja produção é para consumo próprio e para comércio 

em feira livre da região – nos municípios de Delmiro Gouveia, Água Branca e local, 

vivem também através da prestação de serviço a pequenas empresas, serviço público 

e auxilio do governo – bolsa família, auxílio doença e BPC. 

    O bioma predominante é a caatinga, apresenta 4.6% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 39.8% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 0% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

Ainda segundo o IBGE (2010), na educação o município se destaca entre os 

municípios da microrregião com a melhor taxa de escolarização entre 6 e 14 anos e 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – anos iniciais e finais do 

ensino fundamental (rede pública). A cidade tem 28 anos de emancipação política e 

desde de então a atividade política é disputada por dois grupos que vem revezando o 

mandato desde de 07 de abril de 1992. Na saúde, a atenção primária é a 

predominante, o município adotou a Estratégia Saúde da Família (ESF) que hoje conta 

com uma equipe de saúde na zona urbana e quatro na zona rural.  

No município de Pariconha, os territórios sanitários são bem definidos, 

contando com cinco equipes de saúde da família, onde uma localiza-se na zona 

urbana - Pariconha, e quarto na zona rural - Campinhos, Marcação, Serra dos Vitórios, 

Caraibeiras dos Teodósio. Existem também, estabelecimentos de saúde que prestam 

diferentes serviços, como o centro de especialidades que oferece consultas em 

ginecologia e obstetrícia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, fonoaudiologia, teste da 

orelhinha, do pezinho, endoscopia digestiva, eletrocardiograma, laboratórios para 

coleta  (no caso, exames de sangue simples); Núcleo Ampliado de saúde da família e 

Atenção Básica (NASF-AB), composto por profissionais como: fisioterapeuta, 
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psicólogo, assistente social, educador físico e nutricionista; Farmácia básica municipal 

(baixo custo), academia de saúde; secretaria de vigilância epidemiológica, sanitária e 

do meio ambiente; Centro de referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Toda população possui 

cartão de identificação (SUS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) está aos 

poucos sendo implantado no município. 

Os usuários são referenciados para os outros pontos da atenção de acordo 

com a avaliação das condições de saúde, fica sob a responsabilidade da secretaria 

municipal de saúde realizar os agendamentos conforme o nível de complexidade.  As 

referências são realizadas conforme protocolos e fluxogramas pré-estabelecidos, por 

exemplo: as urgências são referenciadas para o Hospital regional Dr. Antenor Serpa 

ou para a Unidade de Pronto atendimento (UPA), ambos localizados no município de 

Delmiro Gouveia-AL; as gestantes são referenciadas para o Hospital Regional de 

Santana do Ipanema-AL (HRSI), pois dispõe de maternidade e Unidade de Cuidados 

Intermediários (UCI) neonatal, já os usuários com doença mental são referenciados 

para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado no município de Água 

Branca-AL.  

A contrarreferência acontece de forma desarticulada, a comunicação entre as 

equipes das unidades básicas de saúde e os outros níveis da atenção ainda é muito 

fragilizada, pois, a coordenação da atenção básica negligencia esse contato.   

Na unidade básica de saúde, localizada na comunidade denominada 

Campinhos, o agente comunitário de saúde, faz o acompanhamento dos casos contra 

referenciados por meio da visita domiciliar, e com isso consegue colher as devidas 

informações sobre as condições de saúde do usuário para que o cuidado tenha 

continuidade no nível primário. 

 

1.2. ASPECTOS DA COMUNIDADE  

 

Campinhos é um povoado localizado na zona rural do município de Pariconha, 

segundo registros das fichas A dos agentes comunitários de saúde, a população é 

estimada em 2.291 habitantes. Os residentes vivem basicamente do trabalho da 

agricultura familiar de subsistência, através do plantio do feijão, mandioca, milho, 

frutas, da prestação de serviço a pequenas empresas locais, serviço público e auxilio 
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do governo – Bolsa família, auxílio doença e Benefício de Prestação Continuada 

(BPC).  

O número de desempregados é grande e com isso o êxodo rural se torna 

frequente para as grandes metrópoles, especificamente São Paulo-SP. A estrutura de 

saneamento básico não existe quando se refere ao esgoto sanitário; já a coleta do lixo 

é realizada semanalmente sempre às quintas-feiras pela secretaria do meio ambiente.  

Na comunidade ainda existem famílias que residem em situações precárias de 

moradias – residindo em casas de taipa, banheiro a céu aberto, com abastecimento 

de água inadequado. Ainda é predominante pessoas que não sabem ler e escrever, 

sendo algo comum principalmente nas pessoas com mais de 60 anos. Em relação ao 

apoio social, o povoado dispõe de uma associação comunitária que otimiza os jovens 

da comunidade para o mercado de trabalho, disponibilizando cursos de informática, 

bordado em tecido, orientações e materiais para fortalecimento da agricultura familiar; 

uma pastoral da criança e outra da pessoa idosa. A comunidade comemora duas 

vezes ao ano as festas religiosas, sendo a religião católica predominante. 

 Em Campinhos a comunidade conta com uma unidade básica de saúde, 

composta pela Equipe de saúde da família (eSF) e equipe de saúde bucal.  

 

1.3. A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMPINHOS 

 

A Unidade Básica de Saúde está situada na zona rural do município de 

Pariconha no povoado Campinhos S/N, foi inaugurada a mais de 15 anos a passou 

por uma ampliação e reinauguração em 14/03/2015. 

Dispõe de estrutura física ampla quando comparada às outras unidades do 

município, porém, ultimamente vem mostrando vários problemas ocasionados pelo 

mau planejamento da obra e falta de manutenção do recinto.  

A área destinada a recepção é pequena, está localizada na entrada da unidade, 

dispões de 2 computadores onde são agendados os atendimentos e realizadas as 

digitações das produções da equipe, 4 arquivos, 1 armário de madeira e duas 

cadeiras; a movimentação se torna difícil entre as profissionais devido o pequeno 

espaço. Nos dias de atendimento médico esse local acaba ficando muito tumultuado 

pelos usuários.  
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A sala de espera é ampla, dispõe de 2 áreas interligadas, com televisão, 2 

ventiladores, bebedouro e cadeiras estofadas, que em dias de atendimento médico se 

torna insuficiente para acomodar a demanda, isso ocorre principalmente no horário da 

manhã. 

A unidade também dispõe de sala de vacina devidamente equipada, sala de 

observação com ar-condicionado, duas macas, biombos, suporte para soro, mesa 

para administração de medicações e banheiro. 

O consultório médico, de enfermagem e odontológico são bem equipados e 

com banheiros individuais, além de um banheiro para uso exclusivo de funcionários; 

Possui sala de almoxarifado a qual precisa de armários, estantes e arquivos; sala para 

esterilização que precisa de armários; sala para reuniões que precisa de ar-

condicionado; sala para nebulização; sala para farmácia onde são armazenados os 

medicamentos e insumos básicos utilizados na prestação do serviço da unidade; sala 

de expurgo que está inativa devido à falta de instalação de torneira com pedal e 

encanação adequada.  

Dispõe de sala para realização do teste do pezinho; sala para Depósito de 

Material de Limpeza (DML); sala para realizar pequenos procedimentos e curativo; 

sala da fisioterapia; dois locais na área externa da unidade que são usados como 

depósitos para armazenamento do lixo comum e contaminado e mais 2 banheiros 

para o uso dos usuários. 

Os agentes comunitários de saúde são os mesmos desde a implantação da 

atenção básica na comunidade, com isso criou-se um vínculo duradouro da 

comunidade com a equipe. O processo de trabalho da unidade é voltado para a 

promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. 

 

1.4. A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

CAMPINHOS 

 

A equipe é composta por seis agentes comunitários de saúde que residem na 

comunidade e fazem as visitas domiciliares diárias em suas respectivas microáreas; 

profissional da enfermagem, médico generalista, cirurgiã-dentista especialista em 

ortodontia, Técnica em Saúde Bucal (TSB) e seis técnicos em enfermagem, as quais 

três dessas técnicas estão alocadas na unidade básica de saúde de Campinhos e as 
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outras em postos satélites localizados no povoado Verdão, Capim e no povoado 

Tanque.  

Nesses postos satélites os atendimentos da enfermagem são realizados uma 

vez por semana e as consultas médicas quinzenalmente; o atendimento odontológico 

é realizado diariamente na unidade de campinhos e semanalmente nos postos 

satélites dos povoados Verdão e Tanque. 

Os atendimentos diários são satisfatórios, a enfermagem e a odontologia 

trabalham com agenda compartilhada, onde o usuário passa primeiro pela equipe da 

enfermagem e após triagem e consulta é encaminhado para consulta odontológica. 

 

1.5. O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA EQUIPE CAMPINHOS 

 

 A unidade básica funciona das 7:30 às 16:00 horas de segunda-feira a sexta-

feira, onde os profissionais cumprem uma carga horária de 40 horas semanais, sendo 

o médico o único a cumprir apenas 20 horas semanais. 

Os atendimentos agendados e a demanda espontânea são realizados 

diariamente pela enfermeira e odontologista, dentre os atendimentos agendados 

estão: consultas de acompanhamento do pré-natal, Hiperdia, Puericultura, 

Planejamento Familiar, Coleta de material citológico do colo uterino, primeira consulta 

odontológica programada e retorno programado. 

O atendimento médico é realizado por demanda espontânea, na unidade 

básica de saúde de campinhos as consultas são sempre pela manhã nos dias de 

terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, às terças a tarde são as visitas domiciliares 

agendadas, vale ressaltar que o profissional não realiza atividade educativa. 

No posto satélite localizado em Tanque o atendimento da enfermagem e da 

odontologia são as quartas-feiras para as demandas espontâneas, agendadas e 

visitas domiciliares. O médico atende às quintas-feiras no período da tarde as 

demandas espontâneas. Esse posto satélite possui uma profissional recepcionista, 

uma auxiliar de serviços gerais e uma técnica em enfermagem que realiza suas 

atribuições de acordo com a disponibilidade de materiais e insumos disponíveis, todos 

os profissionais cumprem uma carga horária de 8 horas diárias. 

No posto satélite localizado no Verdão o atendimento da enfermagem é 

realizado sempre às segundas no período da tarde conforme agendamento e aberto 
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às demandas espontâneas. O atendimento médico se dá quinzenalmente sempre às 

quartas-feiras no período da tarde, o posto satélite possui uma profissional 

recepcionista que cumpre uma carga horária de 4 horas diárias, uma auxiliar em 

serviços gerais que cumpre 8 horas diárias e uma técnica em enfermagem que cumpre 

8 horas diárias e realiza suas atribuições de acordo com a disponibilidade de matérias 

e insumos disponíveis, também realiza visitas domiciliar e participa dos grupos 

educativos. 

No posto satélite localizado no Capim, os atendimentos da enfermagem são às 

quintas-feiras e o atendimento médico se dá quinzenalmente sempre às quartas-feiras 

no período da tarde. Esse posto satélite possui uma recepcionista que cumpre carga 

horária de 4 horas diárias, uma auxiliar em serviços gerais e uma técnica em 

enfermagem que cumpre 8 horas diárias de trabalho e desenvolve suas atribuições 

conforme disponibilidade de matérias e insumos. 

Na unidade básica de saúde de campinhos foi estabelecido um cronograma de 

atividade para atribuir funções a cada uma das três técnicas que cumprem 8 horas 

diárias, dentre estas atribuições estão: o acolhimento dos usuários, administração de 

vacina, triagem, curativos na unidade, participação nos grupos educativos, curativos 

domiciliares e visitas domiciliares. A técnica em saúde bucal cumpre uma carga 

horária de 8 horas.  

Os agentes comunitários de saúde realizam visitas diárias, palestras em sala 

de espera, grupos educativos e participam das reuniões semanais às segundas-feiras 

com a enfermeira e a equipe de saúde bucal para alinhar o processo de trabalho. As 

recepcionistas cumprem uma carga horária de 8 horas semanais, realizam o 

acolhimento, agendamento de consultas pelo e-SUS AB e digitam as produções 

diárias para alimentar a plataforma através da Coleta de Dados Simplificada (CDS). 

Cabe ressaltar que o acolhimento é realizado por todos os membros da equipe, 

mas principalmente pelas recepcionistas, técnicos em enfermagem e auxiliar em 

serviços gerais. 

A equipe realiza diariamente atendimentos às demandas espontâneas e os 

agendamentos por programas como: pré-natal, puericultura, hiperdia, saúde bucal, 

citologia oncótica, planejamento familiar, saúde do idoso e controle do câncer de 

mama. Já o atendimento médico se dá apenas por demanda espontânea, no qual o 

profissional atende na unidade de saúde de Campinhos três vezes por semana; as 
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visitas domiciliares são realizadas diariamente pelos Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e semanalmente com o médico, enfermeira e odontologista ou realizadas a 

depender das necessidades do usuário.  

As atividades de educação em saúde acontecem semanalmente na sala de 

espera ou no grupo educativo. Na equipe tem um grupo destinado aos usuários com 

hipertensão, diabetes ou idosos (“Grupo Nova Vida”), que é desenvolvido em parceria 

com a equipe do NASF-AB. A adesão desse grupo pelos usuários foi relativamente 

baixa, porém as atividades planejadas estão sendo executadas, na avaliação das 

ações identificou-se que os usuários estão mais comprometidos com a ingestão diária 

das medicações e assíduos nas consultas de rotina para avaliação dos riscos 

cardiovasculares. 

 

1.6. PROBLEMAS DE SAÚDE DO TERRITÓRIO E DA COMUNIDADE 

 

Os principais problemas de saúde enfrentados pela equipe de saúde de 

Campinhos são: Ansiedade, depressão, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus (DIA), doenças cardiovasculares, doença renal crônica, obesidade, câncer de 

pele, de próstata e de mama, verminoses, cárie dentária, periodontite, gengivite, 

herpes labial, além do alcoolismo e do tabagismo. 

Quanto à área de abrangência: em todas as ruas da comunidade existe esgoto 

a céu aberto, a coleta seletiva do lixo é ineficiente e possuem famílias que não tem 

água potável para consumo próprio; as estradas não são asfaltadas e estão em 

péssimas condições para o tráfego e também o desemprego. 

A comunidade e a equipe sofrem com a falta de medicamentos para o controle 

das doenças crônicas e também para casos emergenciais. A escassez de 

especialidades para atender a demanda referenciada, e também os exames 

bioquímicos que não atendem as necessidades da comunidade.  

Na esfera educacional, foi identificado pela equipe um alto índice de pessoas 

que não dominam a leitura e a escrita, situação que é predominante em pessoas 

acima dos 50 anos e que acarreta em um alto índice de pessoas analfabetas na 

comunidade.  

Quanto aos usuários, a equipe de saúde lida diariamente com os relatos de 

recusa do tratamento para a HAS que os próprios pacientes citam. Muitos queixam-
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se da polifarmácia, da falta de dinheiro para comprar os medicamentos ou por não ter 

na farmácia básica do município, outros relatam não ter tempo e nem disponibilidade 

para realizar atividade física/caminhada, ouvisse também relatos de não conseguir 

manter uma dieta saudável, mesmo usando os alimentos disponíveis no dia a dia e 

recusa em deixar o álcool e o cigarro. 

A priorização do problema a ser enfrentado pela equipe de saúde de 

Campinhos (Quadro 1) foi a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica. Foram 

consideradas as dificuldades que os usuários portadores dessa doença têm em aderir 

ao tratamento, sendo ela a doença responsável pelo maior número de usuários 

portadores cadastrados, e consequentemente maior número de consultas, 

internações e óbitos. Então, conforme estão descritos na tabela 1, a equipe apresenta 

a classificação de prioridade para os problemas. 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde de Campinhos, Unidade 

Básica de Saúde Campinhos, município de Pariconha, estado de Alagoas 

Problemas Importância* Urgência*

* 

Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão Arterial Sistêmica Alta 8 Parcial 1 

Depressão Alta 6 Parcial 2 

Processo de trabalho da equipe 

de saúde 

Alta 4 Parcial 3 

Obesidade Alta 6 Parcial 5 

Sedentarismo Médio 2 Parcial 6 

Dificuldade para adesão ao 

tratamento medicamentoso: 

baixa escolaridade, 

desemprego, condições de 

moradia, tradições e cultura 

local. 

Alta 2 Parcial 4 

Saneamento básico inexistente Alta 2 Fora 7 

Fonte: Documentos da Equipe de saúde de Campinhos 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens
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2. JUSTIFICATIVA 

 
A HAS é uma doença crônica não transmissível que acomete os vasos 

sanguíneos, coração, rins e cérebro, principalmente quando não controlada 

(BARROSO et al, 2020). Desse modo, a HAS é um problema de saúde preocupante 

pelo fato de prejudicar a saúde e qualidade de vida do indivíduo, tanto em curto como 

em longo prazo. 

Observa-se ainda que a HAS é um problema de saúde que cresce a cada dia 

nos serviços de saúde, enquanto que os indicadores de morbimortalidade 

cardiovascular mantêm-se elevados, colocando em risco a saúde dos portadores da 

doença (7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL,2017). Desta 

forma, identificar a magnitude da HAS na atenção primária bem como seus 

determinantes, é essencial para que a equipe da Estratégia em Saúde da Família 

(ESF) consiga definir estratégias que possam amenizar o problema e as suas 

consequências. 

Portanto, a construção desse plano de intervenção justifica-se pela prevalência 

da HAS nos usuários cadastrados na estratégia de saúde da família de Campinhos. 

Tal situação foi identificada após a realização do diagnóstico situacional na área de 

abrangência da ESF, para a implantação de um grupo educativo em março de 2019, 

sendo possível constatar que os pacientes apresentam hábitos e estilo de vida 

inapropriados, não fazendo uso das medicações conforme a prescrição médica, 

esquecendo os horários e as dosagens, o que acaba influenciando em um 

aumentando a demanda de consultas e encaminhamentos urgentes, acidente 

vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda e/ou crônica 

e até óbitos.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GERAL 

        

    Propor uma intervenção interdisciplinar para a adesão dos pacientes ao tratamento 

da hipertensão arterial sistêmica. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Promover e incentivar hábitos e estilo de vida saudáveis na comunidade. 

● Aumentar a participação da comunidade nas ações para prevenção e controle 

da HAS. 

● Atualizar a equipe da UBS acerca da necessidade permanente da educação 

para qualificação profissional, visando à formação crítica e reflexiva para lidar 

com a realidade e transformá-la. 

● Mostrar para a comunidade e equipe de saúde que a educação para o 

autocuidado é uma forte aliada para aumentar a adesão ao tratamento da HAS. 

● Diminuir os índices de internações e de morbimortalidade em decorrência da 

HAS. 
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4. METODOLOGIA 

 
      Essa proposta de intervenção interdisciplinar foi elaborada a partir do Diagnóstico 

Situacional da área adscrita sob responsabilidade sanitária à equipe de saúde de 

Campinhos, foi realizada uma revisão da literatura sobre a hipertensão arterial e 

construção de um plano de ação.  

            O local do estudo foi na unidade básica de saúde de Campinhos, a qual está 

localizada no povoado Campinhos, zona rural, S/N e que pertence ao município de 

Pariconha-AL. A UBS, conta com a seguinte equipe que auxiliou na execução do 

projeto: 01 Enfermeira Coordenadora; 01 Médico; 05 Técnicos em Enfermagem; 01 

TSB; 01 Odontólogo e 06 ACS. 

            Foram dados esclarecimentos aos funcionários de que se tratava de um 

projeto de intervenção e que não receberiam nenhuma forma de pagamento pela 

participação.  

Vários problemas da comunidade incluem a escassez de recursos financeiros, 

o déficit de escolaridade, saneamento básico, prevalência de portadores de transtorno 

mental, indícios de uso excessivo de medicações psicotrópicas, elevado índice de 

cárie dentária e risco de doenças cardiovasculares, hipertensão artéria sistêmica, 

dentre outros. 

Após equipe identificar o principal problema de saúde da comunidade, realizou-

se uma revisão bibliográfica nas bases de dados eletrônicos da Biblioteca Nacional 

de Medicina (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e em 

documentos do Ministério da Saúde (MS), utilizando as seguintes palavras-chave: 

hipertensão arterial, cooperação e adesão ao tratamento, Programa Saúde da Família 

(PSF). 

Com as informações do Diagnóstico Situacional e da revisão bibliográfica 

elaborou-se o plano de ação, objetivando uma proposta de intervenção interdisciplinar 

para a adesão dos pacientes ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O 

universo de estudo foi composto de 100% dos pacientes cadastrados como pacientes 

portadores da hipertensão arterial sistêmica que estão disponíveis no e-SUS AB. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
5.1. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: CONCEITOS E MAGNITUDE 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica ocasionada por 

um aumento da pressão sanguínea acima do normal, e que se não controlada 

adequadamente aumenta o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Ocorre um aumento progressivo da mortalidade por doenças cardiovasculares quando 

se eleva a Pressão Arterial a partir de 115/75 mmHg de forma contínua e sem 

depender de outras comorbidades (VII DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL,2016).  

A HAS é umas das principais doenças que afetam a qualidade de vida da 

população, pois além de causar cardiopatia hipertensiva, ela é fator de risco para 

diversas doenças isquêmicas, que atingem órgãos como coração, cérebro, vasos 

periféricos e rins. Por conta da cardiopatia hipertensiva e isquêmica, ela se torna 

também fator para desenvolvimento de insuficiência cardíaca e déficits cognitivos 

como doença de Alzheimer e demência vascular (DUNCAN; SCHMIDT; GIUGLIANI, 

2016).  

No Brasil, o HAS atinge aproximadamente 32,5% (36 milhões) de indivíduos 

adultos, sendo mais de 60% pertencentes ao grupo dos idosos. Essa doença está 

associada a 50% das mortes por doenças cardiovasculares (DCV); só para se ter uma 

ideia, no ano de 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, dos quais (29%), ou seja, 339.678 

foram pelas DCV (VII DIRETRIS BRASILEIRA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016). 

Desse modo, Brasil (2006) considera a HAS a patologia cardiovascular que 

mais acomete as pessoas, e afirma também que ela é o principal fator de risco para o 

desenvolvimento de Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e da 

doença renal crônica terminal.  

Como bem nos assegura a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), pode-

se dizer que a HAS tem como principal característica, os níveis altos e sustentados 

de pressão arterial. Ainda neste contexto, ela também é o fator primordial para se 

desenvolver complicações cardiovasculares. O mais importante, contudo, é constatar 

que quanto mais se eleva o nível da pressão arterial, maior é o risco de se desenvolver 

complicações cardiovasculares. 
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5.1.1. Diagnósticos 

É considerado o termo normotenso a pessoa com níveis pressóricos menor ou 

igual a PAS ≤ 120e PAD ≤ 80 mmHg, medidos em consultório. A Hipertensão Arterial 

controlada, ocorre quando o paciente está em tratamento medicamentoso com anti-

hipertensivos e mantém a Pressão Arterial (PA) nos níveis considerados controlados, 

tanto dentro do consultório quando fora dele. (BARROSO et al, 2020). 

Pré-Hipertensão é caracterizada por uma condição clínica multifatorial e 

caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos 121 e/ou 81 mmHg, associou-se 

a desenvolver um maior risco para hipertensão Arterial e lesões futuras em órgãos-

alvos. (7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL,2016). 

A pré-Hipertensão é caracterizada por uma condição clínica multifatorial e 

caracterizada pela elevação dos níveis pressóricos 121 e/ou 81 mmHg, associou-se 

a desenvolver um maior risco para hipertensão Arterial (HA) e lesões futuras em 

órgãos-alvos. (BARROSO et al, 2020). 

Os valores que indicam a HAS estão expressos no quadro 1. Atualmente a HAS 

é considerada um dos principais problemas de saúde pública enfrentado 

principalmente pela atenção básica, e sua prevalência vem adquirindo proporções 

preocupantes para os serviços de saúde. (BRASIL,2013). Ações de saúde individuais 

e coletivas, além do controle continuado são importantes para a prevenção de 

alterações irreversíveis no organismo. A HAS pode ser classificada em estágios, de 

acordo com os valores pressóricos (Quadro 2). 

Quadro 2: Estágios da pressão arterial sistólica e diastólica (PAS; PAD). 

CLASSIFICAÇÃO PAS PAD 

NORMAL ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Fonte: 7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016. 
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5.1.2. Controle/Tratamento 

A atenção básica à Saúde (ABS) no Brasil tem como desafio a prevenção, o 

controle da HAS e de suas complicações. As ações de ABS devem considerar cada 

indivíduo em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção sociocultural. 

A ESF, composta por equipe multiprofissional, apresenta um papel primordial no 

diagnóstico precoce da Hipertensão arterial e na implementação de estratégias de 

controle à hipertensão respeitando as potencialidades de cada indivíduo (BRASIL, 

2013). 

Iniciar o tratamento dos casos diagnosticados e manter o acompanhamento 

regular dessas pessoas, motivando-as à adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso, para as equipes da ABS, ainda é um desafio (BRASIL, 2013). 

O tratamento não medicamentoso envolve mudanças de estilo de vida, que 

acompanham o paciente ao longo da vida e promovem melhor controle da hipertensão 

arterial. (BRASIL, 2013). MAGNABOSCO et al. (2015), identificou em seu estudo que 

as características como sexo masculino, pertencer a classes econômicas baixa, 

etilismo, não comparecer as consultas de rotina apresentaram associação com a não 

adesão ao tratamento medicamentoso. 

O comparecimento às consultas de rotina assiduamente é fator determinante 

para o controle da HAS, pois o atendimento individual, gera motivação que conduz a 

atitudes que favorecem a redução dos níveis pressóricos, como a adesão à medicação 

(DOSSE et al. 2009). Porém, segundo PIERIN et al. (2011), concluiu-se que o fato de 

faltar às consultas não se associou com o controle da hipertensão em pacientes com 

a HAS controlada ou não. 

Nesse cenário as equipes de saúde de fato precisam conhecer seu território de 

abrangência, pois é lá onde acontece o cotidiano da vida das pessoas, isso implica 

em intervir sobre os riscos que as pessoas estão expostas, por meio de 

implementação e avaliação de com ações sanitárias voltadas para a promoção e 

prevenção da saúde, nas unidades e domicílios, fortalecendo o estabelecimento de 

vínculo entre equipe e comunidade. A integração multidisciplinar também tende a 

promover uma melhor adesão ao tratamento, melhorando o controle da HAS e 

prevenindo complicações, por meio de organização das atividades e estabelecimento 

de funções, conforme apontou BARROSO (2020) para essa necessidade. 
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5.2. PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 
A Hipertensão Arterial Sistêmica provoca por ano no mundo 7,1 milhões de 

mortes. No Brasil, em 2007 foi responsável por 300 mil mortes por doenças 

cardiovasculares, dessa forma perceber-se o quanto é elevado o número de óbitos 

por doenças cardiovasculares incluindo como um dos principais fatores de risco a 

hipertensão arterial (ZATTAR et al., 2016).  

Por se apresentar como grande fator de risco para doenças cardíacas e ter 

como consequência número alto de óbitos a melhor maneira é prevenir e perceber o 

que acomete ou propicia o aparecimento desses fatores. Um dos fatores que leva o 

aparecimento são as mudanças fisiológicas que o envelhecimento traz e o indivíduo 

acaba se tornando mais susceptível ao aparecimento e consequentemente o 

desenvolvimento de hipertensão. Lembrando que a taxa é elevada em pessoas com 

mais de 60 anos. Dessa forma, nota-se então que os idosos apresentam um maior 

risco de adquirirem a hipertensão arterial. No Brasil, são idosos 65% de pessoas 

portadoras de hipertensão, a classe feminina com idade superior a 75 anos a 

predominância pode alcançar até 80% (BORIM; GUARIENTO; ALMEIDA, 2011).  

Na proporção que a população envelhece de forma avançada e as quantidades 

de óbitos prematuros caem, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão 

aumentadas, elas que estão entre uma das principais etiologias de óbitos, com a taxa 

de mortes maior que as demais combinadas. Logo, ocorrendo a diminuição de 

mortalidade de forma prematura o número de doenças crônicas não transmissíveis 

tende a se elevarem ou serem superiores. As doenças crônicas não transmissíveis 

apresentam 63,0% que equivale a 36 milhões de óbitos e existe uma estimativa que 

entre os anos de 2010 e 2020 terá um aumento significativo da taxa de mortalidade 

por todo o planeta em um porcentual de 15% que é proporcional a 44 milhões de 

morte. Assim, é considerada que a fisiologia do envelhecimento de uma determinada 

região os tornará essa população mais propensa ou vulnerável a adquirirem 

patologias crônicas (NOGUEIRA et al., 2012).  

Os números de causas de risco em adultos jovens apresentam uma grande 

vulnerabilidade, e ajuda a ter um foco maior na parte de ações que previnem e 

promovem a saúde cardiovascular, fazendo com que, sejam adotadas medidas que 

realmente favoreçam, como a mudança no estilo de via, adquirir hábitos saudáveis 

tendo assim como consequência a diminuição no índice de tal patologia. Todavia, 



29 
 

 
 

realizar a detecção de forma precoce é essencial, onde assim as medidas serão 

tomadas para que ocorra o controle e seja evitado o aperfeiçoamento do número desta 

doença, minimizando possivelmente complicações (GOMES et al., 2017).  

 

5.3. FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

          Na literatura estão descritos vários fatores que são determinantes para a HAS, 

destacando-se: idade, sexo, etnia, excesso de peso, obesidade, ingestão de sal e 

álcool, sedentarismo, genética e fatores socioeconômicos. (GOUVEIA, 2018; 

BARROSO et al, 2020). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

esses fatores exercem um impacto sobre a HAS, especialmente os relacionados a 

hábitos e estilos de vida não saudável, aumento e envelhecimento populacional, tem 

contribuído para o aumento da sua prevalência em vários países (WHO, 2013). 

Nesse sentido, a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial aponta para 

implementação de estratégias de prevenção da HAS, que englobam políticas públicas, 

cujo objetivo seja o diagnóstico precoce, tratamento contínuo, controle da pressão 

arterial, de fatores de risco por meio da Mudança de Estilo de Vida (MEV) e/ou uso de 

medicação regular (VII DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 

2016). 

Sabe-se que as mudanças de estilo de vida, como restrição na ingestão de 

bebida alcoólica, restrição na ingestão de sódio e alimentos hipercalóricos, tabaco, 

controle emocional em situações que levam ao estresse e plano de atividade física 

regular estão intimamente relacionadas à melhoria da qualidade de vida, interferindo 

de forma positiva no controle dos níveis pressóricos e devem fazer parte da 

assistência direcionada aos pacientes hipertensos. (PIERIN et al., 2011; BRASIL, 

2013).  

A Obesidade e o excesso de peso acarretam um maior risco para o 

aparecimento da HA, bem como, a ingestão de sódio, pois estão diretamente 

associados à elevação tensional (GOUVEIA, 2018). Segundo estudo realizado por 

PIERIN (2011), verificou que a prática de atividade física mesmo que leve provoca a 

redução da pressão arterial. Em um estudo analítico baseado em inquérito 

epidemiológico foi observado que as pessoas que consomem bebida alcoólica 
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apresentam risco de não adesão ao tratamento medicamentoso seis vezes do que os 

hipertensos que não ingerem álcool (MAGNABOSCO et al. 2015). 

5.4. A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO AUTOCONHECIMENTO  

 

O Brasil gasta anualmente um valor aproximado de 475 milhões de reais com 

a internação de pacientes com doenças cardiovasculares, a maioria causada por HAS 

sem tratamento por longos períodos. Um gasto que pode ser facilmente evitado se os 

pacientes tiverem diagnóstico precoce e principalmente se houver a prevenção da 

HAS, que como abordado no capítulo anterior é relativamente simples (CARVALHO, 

2017).  

A prevenção da HAS é imprescindível, principalmente porque apesar de ser 

uma doença, em geral, silenciosa, ela favorece outros agravos, como, por exemplo, 

insuficiência renal crônica, infarto e derrames, que são doenças potencialmente 

incapacitantes e, muitas vezes, fatais. Isso ocorre, porque o aumento da pressão 

arterial provoca lesões no vaso mediante aumento da força exercida pelo sangue na 

parede vascular. Essas lesões podem ocorrer em vasos do rim, coração, cérebro, 

entre outros (MICHELI e BITARELLO, 2008).  

Existem meios que são totalmente favoráveis para o controle da hipertensão, 

dentre eles estão as atividades de educação em saúde. Essas atividades 

desenvolvem ações que visam passar informações e orientações aos hipertensos, 

estimulando uma possível prevenção e promoção à saúde, intervindo de forma 

positiva no controle da patologia. As ações de educação em saúde são realizadas por 

meio de palestras, rodas de conversa, abordagem direta, vídeos que promove uma 

interação através de troca de conhecimentos que resultaram na absorção de 

informações que irão interferir positivamente no controle e na prevenção de agravos 

da hipertensão (RAMOS, 2015).  

Um programa que se apresenta como grande contribuinte para o controle e 

prevenção da hipertensão arterial sistêmica é a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

que realiza uma reorganização da prática assistencial. Este programa e toda equipe 

multidisciplinar apresenta como objetivo fazer com que o indivíduo possua uma visão 

mais ampla sobre o seu problema não se resumindo apenas ao tratamento 

farmacológico e sim a mudança de seu estilo de vida, podendo assim combater 
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determinados fatores de risco que são meios primordiais para o desenvolvimento e 

agravamento desta patologia (MACHADO, 2016).  

O conhecimento acerca da doença é considerado fator fundamental para 

prevenção da HAS, de acordo com Silva, Colósimo e Pierin (2010). Para os autores a 

falta de ações de promoção de saúde e da integralização e interdisciplinaridade dos 

profissionais com o objetivo de conscientizar e educar a população faz com que os 

serviços sejam procurados apenas quando há sintomas, quase nunca para a 

prevenção.  

Para Silva, Colósimo e Pierin (2010) a prevenção da HAS exige uma mudança 

de hábitos de vida que ocorre, geralmente, de forma bastante lenta e sem 

continuidade, não sendo, portanto, eficientes. A autora preconiza que essas medidas 

devem ser planejadas de forma individual, levando em conta todas as particularidades 

de cada paciente, conscientizando-os acerca dos agravos da doença e da 

necessidade do autocuidado.  

Acredita-se que as ações educativas, junto ao paciente, família e 
comunidade, têm um papel essencial no controle dessas enfermidades, uma 
vez que as complicações estão estritamente ligadas ao conhecimento para o 
cuidado pessoal diário adequando e ao estilo de vida saudável. É de suma 
importância explicar para o paciente que o tratamento inclui várias 
abordagens, como a orientação à mudança dos hábitos de vida, educação 
para saúde, atividade física e, se necessário, medicamentos (CARVALHO, 
2017, p.43).  
 

Tavares et al. (2016) também defende esse pensamento e acredita ser de 

extrema importância que os pacientes conheçam a doença, visto que a 

conscientização é um fator é determinante para a adesão das ações necessárias para 

o tratamento e para a prevenção da HAS. Para Barroso (2020), é preciso estimular o 

autocuidado para que os pacientes se tornem protagonistas do seu tratamento e 

percebam que têm responsabilidade sobre os resultados do tratamento.  

Micheli e Bitarello (2008) defendem ainda que o conhecimento de medidas de 

prevenção da HAS deve ser amplamente difundido, visto que estas medidas são 

utilizadas também no tratamento do paciente após o diagnóstico da doença, sendo 

então importantes para todos os segmentos da população.  

Dessa forma, o próprio governo preceitua que todas as informações e 

evidências científicas no sentido de prevenir ou retardar o aparecimento de agravos 

da doença sejam disponibilizadas à população (BRASIL, 2015), sendo os profissionais 
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de saúde, especialmente os enfermeiros, as responsáveis por essas ações 

(RODRIGUES; LIMA; NOZAWA, 2006).  

Dessa forma, percebe-se a importância do meio preventivo no âmbito de saúde, 

fazendo com que determinadas patologias sejam evitadas ou até mesmo controladas 

para que não aconteçam determinados agravamentos. E para que isso realmente seja 

colocado em prática depende simplesmente do próprio portador de tal patologia, 

adotando medidas favoráveis que interfira positivamente em seu processo de 

prevenção como também controle da doença. 

 

5.5. COMPLICAÇÕES DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma patologia que apresenta diversos fatores 

de risco para o seu desenvolvimento. Quando associada com outros fatores como 

sedentarismo, obesidade, idade, sexo e dentre outros, a hipertensão arterial é 

apontada como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, como o edema agudo de pulmão, IAM, insuficiência renal, morte 

súbita dentre outros. A hipertensão arterial é uma patologia que também apresenta 

associação com outras, como o diabetes, onde possuem aspectos comuns como os 

fatores de risco, a forma de prevenção, tratamento não medicamentoso, a não adesão 

ao tratamento entre outros (SANTOS; MOREIRA, 2012).  

A patologia que se apresenta como a principal causa de óbitos por doenças 

cardiovasculares é o AVC, estima-se que no Brasil durante um ano ocorram mais de 

300.000 óbitos por tal patologia. E a doença que se apresenta como fator de risco 

primordial para que o AVC se apresente de forma elevada na vida de diversos 

indivíduos é a hipertensão arterial sistêmica, que ocorre devido ao seu controle 

insatisfatório, e pode acontecer por conta de um tratamento não eficaz para o grau de 

sua patologia como também por não aderir ao tratamento, esses são fatores que 

influenciam diretamente para que haja a instabilidade da pressão arterial (LIMA; 

ALMEIDA, 2016).  

De acordo com Correia e Oliveira (2018) o AVC é uma patologia em que a 

pressão arterial se apresenta como um fator de risco primordial para o seu 

aparecimento. Essa patologia se caracteriza pela perda de maneira rápida da função 

do cérebro, na maioria dos casos o AVC se apresenta como isquêmico e em 20% dos 
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casos se apresenta como hemorrágico. É também uma patologia que tem uma 

incidência elevadíssima no mundo que ocorre de forma frequente e apresenta 

sequelas de difícil melhora e recuperação. Estima-se que de todos indivíduos que 

sobrevive ao AVC 40% deles devido o agravo da patologia sobrevive com 

incapacidades pelo resto da sua vida, dependendo de atividades rotineiras para que 

não ocorra o agravamento ou piora do seu quadro.  

Dentre as diversas patologias que se apresentam como possíveis 

complicações da Hipertensão arterial está o IAM, que se aparecendo como um fator 

de alto risco que atinge o sexo masculino e feminino, apresentando uma porcentagem 

de 21,7%. Verificou-se que, os indivíduos que não apresentavam a adesão ao 

tratamento são os mais vulneráveis a apresentar essas possíveis complicações 

obtendo um número de 24, 7% de casos, e também aqueles que realizavam o 

tratamento apresentavam risco de desenvolver essas complicações, porém com risco 

menor de aproximadamente 13,2% (LIMA et al., 2016). 

A hipertensão arterial é um fator de risco que causa a Insuficiência renal 

crônica, se não controlada, acarreta potencial danos micro e macrovasculares, 

levando a alta morbidade. É notório que há uma estreita relação entre as duas 

patologias, pois, a hipertensão arterial estabelece a causa da Insuficiência renal 

crônica, como uma consequência e complicação da mesma. Portanto, é correto 

afirmar que à medida que a função renal declina na Insuficiência renal crônica, a 

prevalência da hipertensão arterial aumenta cada vez mais (SANTOS; MOREIRA, 

2012).  

Segundo Cassiano et al (2020) a hipertensão arterial descompensada e por 

tempo prolongado, provoca hiperfiltração aos capilares dos glomérulos, levando a 

lesões glomerulares. Essa hiperfiltração causa perda de proteína, e leva a um quadro 

de glomeruloesclerose que é a cicatrização e endurecimento da estrutura glomerular 

que, por conseguinte, reduz o número de néfrons funcionais, e estabelece um quadro 

de Insuficiência renal crônica.  

O HVE é um fator de risco independente e que proporciona um número elevado 

de morte cardiovascular chegando até mesmo a se caracterizar como uma doença 

pré-clínica. A hipertrofia vascular esquerda se tem grande relação com os níveis da 

pressão arterial como também se caracteriza por alterações estruturais, metabólicas 
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e funcionais incluindo vários aspectos dentre eles modificações no metabolismo 

energético (SOUZA; FRANCHINI; JUNIOR, 2018).  

Logo, é possível identificar que o indivíduo que realiza o tratamento de forma 

devida e correta para que ocorra o controle da hipertensão e suas possíveis 

complicações está menos vulnerável a desenvolver outras patologias 

cardiovasculares que podem agravar seu quadro, mas aqueles que não aderem ao 

tratamento estão totalmente expostos a problemas que irão agravar mais ainda seu 

quadro (LIMA et al., 2016). 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO  

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “baixa adesão ao tratamento 

da Hipertensão Arterial Sistêmica”, para o qual se registra um elevado número de 

usuários cadastrados com HAS e a baixa adesão dos usuários portadores dessa 

doença têm em aderir ao tratamento, sendo ela a doença responsável pelo maior 

número de usuários portadores cadastrados e consequentemente maior número de 

consultas, internações e óbitos no território.  

Os nós críticos foram selecionados a partir do problema identificado pela 

equipe para melhorar esse cenário, são eles: mudanças de hábitos e estilo de vida, 

nível de informações e educação permanente. 

 

6.1. DESCRIÇÃO E EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA 

 
Segue abaixo os principais problemas encontrados na UBS 

- Estilo de vida e hábitos de saúde não saudáveis; 

- Baixa escolaridade da população; 

- Programação ineficiente das ações de saúde voltadas ao público hipertenso. 

Estilo de vida e hábitos de saúde não saudáveis: na comunidade as 

pessoas não têm hábito de realizar atividade física regularmente, possuem hábitos 

alimentares não saudáveis, desconsiderando a importância da ingestão de frutas, 

legumes, gorduras vegetais, água e outros alimentos saudáveis. Costumam tratar as 

doenças com o uso de chás não dando importância para o uso de medicamentos de 

uso contínuo. 

          Baixa escolaridade da população: existe na área de abrangência da UBS 

pessoas que não dominam a leitura e a escrita, sendo essa situação predominante 

em pessoas acima dos 50 anos. 

          Programação ineficiente das ações de saúde voltadas ao público 

hipertenso: não existe no município uma metodologia pedagógica implantada que 

permita os profissionais refletir sobre uma situação problema existente e nem sobre o 

processo de trabalho do modelo de atenção à saúde proposto. 

      Observasse que o atendimento oferecido ao usuário com HAS, habitualmente, tem 

sido muito focado no controle da doença já existente. Não foram elaboradas, por 

exemplo, estratégias de promoção para acompanhamento da pessoa hipertensa, que 
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incluísse informações sobre a doença, estratégias para mudança de estilo de vida, 

identificação de fatores sociais e algum instrumento para a reorganização da atenção 

à saúde. 

         Pensando nisso e nas dificuldades que os usuários têm em aderir ao tratamento 

da hipertensão arterial, surgiu o desejo de desenvolver esse plano de ação para 

informatizar a população sobre a gravidade da doença, a importância da mudança de 

estilo de vida e sobre a educação permanente. 

 

6.2. SELEÇÃO DOS NÓS CRÍTICOS   

 
Os nós críticos foram selecionados a partir do problema identificado pela 

equipe, são eles: 

- Estilo de vida e hábitos de saúde não saudáveis; 

- Baixa escolaridade dos portadores da HAS; 

- Programação ineficiente das ações de saúde voltadas ao público hipertenso. 

 

6.3. DESENHO DAS OPERAÇÕES SOBRE NÓ CRÍTICO – OPERAÇÕES, 

PROJETO, RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS, RECURSOS 

NECESSÁRIOS E CRÍTICOS (SEXTO PASSO) E VIABILIDADE E GESTÃO 

(7º A 10º PASSO) 

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Hábitos e estilo de 

vida inadequado”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família de Campinhos, do município de Pariconha, estado de Alagoas: 

 

Nó crítico 1 Estilo de vida e hábitos de saúde não saudáveis 

6º passo: operações Buscar estratégias para modificar hábitos e o estilo de vida; 

6º passo: projeto  “NOVA VIDA” / Possibilitar a mudança de estilo de vida  

6º passo: resultados 

esperados 

1. Diminuir o número de obesos, tabagistas e sedentários, 

com prazo estimado de um ano; 

2. Aumentar a adesão para uma alimentação saudável de 

acordo com a renda familiar. 

6º passo: produtos 

esperados 

Grupos de dança, grupo de combate ao tabagismo, sedentarismo 

e campanha sobre alimentos saudáveis. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informações sobre os temas propostos. 

Político: disponibilidade dos recursos didáticos como: Datashow, 

computador, caixa de som, microfone; Tendas, cadeiras, mesas, 

água mineral, copos descartáveis, papel toalha e articulação com 

o conselho municipal de saúde, conselho local de saúde 

indígena, líderes comunitários e CRAS. 

Financeiro: adesão dos materiais audiovisuais e insumos como: 

canetas, folhas A4, pastas, folhetos educativos. 

 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Sensibilização e motivação dos usuários para aderir às 

mudanças de estilo de vida. 

Político: conseguir espaço nas igrejas, associações, com líderes 

comunitários e articulação com o CRAS e conselhos de saúde. 

Financeiro: conseguir os recursos audiovisuais e os materiais e 

insumos educativos. 

 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Líderes comunitários: motivação favorável; 

Secretário municipal de saúde: motivação favorável; 

Secretária municipal da assistência social: motivação favorável 

Conselho municipal de saúde e conselho local de saúde indígena: 

motivação favorável. 

 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Acompanhamento do plano: Reuniões Intersetoriais (equipe de 

saúde, líderes comunitários, conselhos de saúde e equipe do 

CRAS). 

Responsáveis: Enfermeira e coordenador do NASF. 

Prazos: Três meses para o início das atividades. 

 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Programa de dança implantado em cada microárea; 

Programa de combate ao tabagismo implantado em cada 

microárea; 

Campanha de alimentação saudável: dois meses: aprovada pela 

Secretaria de assistência Social. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Fatores sociais que 

interferem na adesão ao tratamento e absorção das informações”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Campinhos, 

do município de Pariconha, estado de Alagoas: 

 

Nó crítico 2 Baixa escolaridade dos usuários portadores da HAS 

6º passo: operação   Reinventar o modo de transmitir as informações pertinentes ao 

tratamento anti-hipertensivo.  

6º passo: projeto “PROMOVER SAÚDE” / Disponibilizar informações sobre a 

doença. 

6º passo: resultados 

esperados 

Contribuir com esclarecimentos a população sobre a doença e 

formas de tratamento. 

6º passo: produtos 

esperados 

Oficina sobre o uso consciente de medicamentos e adesão ao 

tratamento não medicamentoso. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informações sobre os temas propostos e estratégias 

de comunicação. 

Político: mobilização intersetorial com a rede de ensino; 

Financeiro: adesão dos materiais audiovisuais e insumos como: 

canetas, folhas A4, pastas, folhetos educativos. 

 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Capacitadores para informações sobre o tema. 

Político: articulação com a rede de ensino. 

Financeiro: conseguir os recursos audiovisuais e os materiais e 

insumos educativos. 

 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretário municipal de saúde: motivação favorável; 

Gestor da UBS: motivação favorável. 

 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Acompanhamento do plano: Reuniões Intersetoriais 

mensalmente (equipe de saúde e NASF-AB); 

Responsáveis: Enfermeira e odontóloga. 

Prazos: Dois meses para o início das atividades 

 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

1. Oficina sobre o uso consciente de medicamentos: três 

meses: oficina implantada e implementada em todas as 

microáreas. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Educação Permanente inexistente”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família de Campinhos, 

do município de Pariconha, estado de Alagoas: 

 

Nó crítico 3 Programação ineficiente das ações de saúde voltadas ao público 

hipertenso 

6º passo: operação  Proporcionar troca de saberes e conhecimento teórico da equipe sobre as 

organizações e processos de trabalho em saúde da comunidade 

6º passo: projeto “Pensar e Fazer” / Fornecer atividades de educação permanente a 

equipe de saúde. 

 

6º passo: resultados 

esperados 

Equipe instruída para lidar com os desafios do cotidiano de trabalho em 

saúde. 

6º passo: produtos 

esperados 

Cronograma definido com as reuniões semanais. 

 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informações sobre os temas propostos e estratégias 

educativas. 

Político: articulação com secretaria municipal de saúde e adesão de uma 

equipe pedagógica; 

Financeiro: adesão dos materiais audiovisuais e insumos como: canetas, 

folhas A4, pastas e equipe pedagógica. 

 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: Equipe pedagógica especializada para abordar os temas. 

Política: articulação com a secretaria municipal de saúde. 

Financeiro: conseguir os recursos audiovisuais e os materiais e equipe 

pedagógica. 

 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Secretário municipal de saúde: motivação favorável; 

Gestor da UBS: motivação favorável. 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Acompanhamento do plano: Reuniões intersetoriais (equipe de saúde, 

secretária de saúde e equipe pedagógica). 

Responsáveis: Médico, Enfermeira e odontóloga. 

Prazos: Dois meses para o início das atividades 

 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Programa de educação permanente: três meses:  implantado e 

implementado em todas as áreas do município: Secretaria municipal de 

saúde e equipe pedagógica. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   
A HAS é um grande problema de saúde pública, que merece importância em 

todos os níveis da atenção à saúde, mas principalmente pela atenção primária que 

tem como foco ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças. 

A adesão ao tratamento da HAS necessita dos esforços da equipe interdisciplinar em 

estarem envolvidos com as ações educativas, buscando instruir-se, com o objetivo de 

aumentar a adesão dos usuários ao processo terapêutico, de modo participativo e 

ativo.  

Projetos dessa natureza poderão reduzir os indicadores de prevalência da 

hipertensão arterial, portanto, a execução desse projeto demanda articulação entre os 

gestores dos serviços da saúde, educação e da comunidade.  

Espera-se que nesse processo de transição de governo municipal esse projeto 

tenha continuidade, pois existem alguns fatores complicadores como as mudanças de 

coordenações de gestão e do cuidado que nem sempre dão continuidade ao trabalho 

previamente definido, entretanto, acredita-se que esse projeto possa trazer um grande 

benefício para a comunidade sendo desenvolvido.
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