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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo: propor um plano de intervenção para melhorar a 
adesão das pessoas ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes 
na Unidade Básica de Saúde Areia Vermelha do município de Limoeiro de Anadia - 
Alagoas. A hipertensão  arterial e o diabetes mellitus são doenças crônicas não 
transmissiveis que se constituem um grande problema de saúde pública por sua 
magnitude, complicações e dificuldades no seu controle. Os procedimentos 
metodologicos envolveram o diagnóstico situacional, revisão de literatura e 
elaboração do plano de intervenção, utilizando-se o método do Planejamento 
Estratégico Situacional. Foram identificados como “nós críticos” do problema: 
fornecimento inapropriado de medicamentos anti-hipertensivos e anti-diabéticos; 
acompanhamento através de consultas aos hipertensos e diabéticos de forma 
irregular; hábitos e estilos de vida inadequados; baixo nível de informação sobre a 
doença. Para o enfrentamento do problema, tendo como referência os “nós críticos”, 
foram elaboradas quatro operações: remédio com receita, cuidar de perto, mais saúde 
e  saber mais. Espera-se que as intervenções propostas resultem em uma melhor 
qualidade de vida dos pacientes hipertensos e diabéticos, bem como na 
reorganização do processo de trabalho na unidade de saúde. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial. Diabetes mellitus. Estilo de vida. Atenção 
primária à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims: to propose an action plan to improve adherence of the people to the 
treatment of hypertension and diabetes in the Basic Health Unit Red Sand Limoeiro 
of city of Anadia - Alagoas. Hypertension and diabetes mellitus are not transmissible 
chronic diseases constitute a major public health problem because of its magnitude, 
complications and difficulties in their control. The methodological procedures involved 
the situational diagnosis, literature review and drafting of the intervention plan using 
the method of Situational Strategic Planning. They were identified as "critical nodes" 
of the problem: inappropriate supply of antihypertensive medications and anti-
diabetic; monitoring through consultations with hypertension and diabetes irregularly; 
habits and styles of inadequate life; low level of information about the disease. To 
fight the problem, with reference to the "critical nodes" were elaborated four 
operations: medicine on prescription, look closely, healthier and learn more. It is 
expected that the proposed interventions result in a better quality of life for 
hypertensive and diabetic patients as well as in the reorganization of the work 
process at the facility. 

Keywords: Hypertension. Diabetes mellitus. Lifestyle. Primary health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Unidade Básica de Saúde da Família Areia Vermelha, onde atuo como médica,  

situa-se no povoado de mesmo nome, localizado na zona rural do município de 

Limoeiro de Anadia.  

Limoeiro de Anadia é um município que está localizado na região central do estado 

de Alagoas, com uma população recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010 de 26.992 habitantes e estimativa para 2014 de 28.439 

habitantes. Limita-se ao norte com os municípios de Coité do Nóia e Taquarana, ao 

sul com o município de Junqueiro, a leste com o município de Anadia, a oeste com o 

município de Arapiraca e a sudeste com o município de Campo Alegre (IBGE, 2014). 

Limoeiro de Anadia ocupa uma área de 308.372 km² e apresenta concentração 

habitacional de 85,48hab/km2, tendo sido registrados, segundo Censo demográfico 

de 2010, 7.551 domicílios e 6.875 famílias, sendo que 6.226 famílias residem na 

zona rural e 649 famílas na zona urbana (IBGE, 2014). 

O município conta com 22 estabelecimentos de saúde pública municipal, sendo dez 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), oito Postos de Saúde, uma secretaria de saúde, 

uma unidade mista com atendimento 24 horas, um Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Não há centro para 

atividades de alta complexidade, nem estabelecimentos hospitalares. 

O sistema de referência e contrarreferência utilizado no município utiliza como 

ferramenta o Complexo Regulador Assistencial (CORA), apresentando deficiências, 

em virtude da grande demanda de pacientes referenciados em relação à 

disponibilidade de serviços de atenção secundária e terciária. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Areia Vermelha funciona de 8 às 12 horas e de 

13 às 17 horas. Esta equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) presta 

assistência em cinco microareas: Areia Vermelha, Cajueiro, Canto, Jequiá e Baixa 

Seca, totalizando uma população adscrita de 716 famílias cadastradas constituindo 

2.397 pessoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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A ESF da Unidade Areia Vermelha é composta por uma médica, uma enfermeira, 

dez agentes de saúde e uma auxiliar de enfermagem. Trabalham também na 

unidade um gerente administrativo e uma auxiliar de serviços gerais. Os 

componentes da equipe trabalham em regime de 8 horas diárias. 

Entre os 2.397 habitantes da área de abrangência da Equipe Areia Vermelha, 1.206 

(50,31%) são homens e 1.191 (49,69%) são mulheres. Há um total de 205 

hipertensos e 52 diabéticos cadastrados no programa HIPERDIA, entretanto a 

adesão às ações de saúde é baixa. 

Observando a população e o trabalho da equipe na Unidade Básica de Saúde  da 

Família de Areia Vermelha, é possível identificar vários problemas na prestação da 

assistência à saúde. Pode-se citar o baixo nível de escolaridade e socioeconômico 

da comunidade; o controle inadequado de doenças crônicas como hipertensão e 

diabetes; a dificuldade para a realização de exames complementares e consultas 

com especialistas; assistência pré-natal deficiente em virtude da não realização de 

exames complementares e difícil acesso ao pré-natal de alto risco; a elevada 

prevalência de tabagismo; o fornecimento irregular de medicamentos à farmácia da 

unidade; uso excessivo de medicamentos psicotrópicos e uso indevido de 

antibióticos; estrutura de saneamento básico precária e ausência de água encanada. 

Considerando a capacidade de governabilidade da equipe sobre os entraves, 

amplitude e consequências, foi eleito como problema de maior prioridade, a baixa 

adesão dos pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica  (HAS) e Diabetes Mellitus 

(DM) ao programa de atenção e cuidado HIPERDIA. Problema este, identificado 

durante a rotina da unidade, em que são atendidos pacientes sem tratamento ou 

com tratamento inadequado, casos de crise hipertensiva e irregulares níveis 

glicêmicos; além de complicações decorrentes destas patologias. 
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2 JUSTIFICATIVA 

As doenças cardiovasculares, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), 

constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira, não 

havendo uma causa específica, mas vários fatores de risco que contribuem para a 

sua ocorrência. 

A HAS e o DM constituem os principais fatores de risco populacional 
para as doenças cardiovasculares, motivo pelo qual constituem 
agravos de saúde pública onde cerca de 60 a 80% dos casos podem 
ser tratados na rede básica. A possibilidade de associação das duas 
doenças é da ordem de 50%, o que requer, na grande maioria dos 
casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente (BRASIL, 
2001, p.11-13). 

A Estratégia Saúde da Família, caracterizada “como um conjunto de ações no 

primeiro nível de atenção, voltadas para a promoção de saúde, prevenção dos 

agravos, tratamento e reabilitação” constitui-se um excelente espaço para o cuidado 

das pessoas com HAS e DM (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 2011, 

p.931). 

Segundo Carvalho Filha, Nogueira e Viana (2011), o Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes foi lançado em 2001 pelo Ministério da 

Saúde, materializando-se o Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia). 

O HiperDia visa o cadastro das pessoas hipertensas e/ou diabéticas, permitindo o 

monitoramento dos mesmos e gerando informações para aquisição, dispensação e 

distribuição de medicamentos de forma regular, sistematizada e organizada 

(BRASIL, 2002). 

O HiperDia consiste de uma ferramenta essencial para 
instrumentalizar a prática de atendimento aos usuários hipertensos/e 
ou diabéticos, por gerar informes que possibilitam o conhecimento da 
situação e mapeamento dos riscos para potencializar a atenção a 
estas pessoas e minimizar os fatores condicionantes de 
complicações das doenças (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; 
VIANA, 2011, p.931). 

Considerando a alta prevalência da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes 

mellitus, na área de abrangencia da  equipe de saúde da família da Unidade Areia 

Vermelha no município de Limoeiro de Anadia, seu caráter crônico e multifatorial, 
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suas graves complicações e o consequente prejuízo na qualidade de vida do 

paciente, é de fundamental importância a implementação de estratégias na atenção 

básica para um adequado controle dessas condições. 
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3 OBJETIVO 

 

Propor um plano de intervenção para melhorar a adesão das pessoas ao tratamento 

da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes na Unidade Básica de Saúde Areia 

Vermelha do município de Limoeiro de Anadia - Alagoas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo é um projeto de intervenção para melhorar a adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial e diabetes na Unidade Básica de Saúde Areia 

Vermelha.  

O local de execução e implementação do programa será na Unidade Básica de 

Saúde Areia Vermelha. Situada no sítio Areia Vermelha, S/N. Limoeiro de Anadia - 

AL. 

A análise situacional e a identificação de problemas de saúde foram realizadas por 

meiode discussões com a equipe, vivência no atendimento prestado à comunidade, 

observação da rotina da unidade e avaliação de dados em prontuários e 

documentos da UBS, utilizando-se o método do Planejamento Estratégico 

Situacional simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

Foi realizada consulta à base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

e à biblioteca virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), 

norteada pelos descritores: Hipertensão, Diabetes Mellitus, Estilo de vida, Atenção 

primária à saúde. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem um problema mundial 

de saúde de grande magnitude, sendo responsáveis por 72% das causas de mortes 

(BRASIL, 2013a).  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) estão entre as 

DCNT mais comuns,  apresentando altas taxas de morbidade e mortalidade no país, 

sendo responsáveis por expressivas taxas de internação e custos elevados em 

consequência de intercorre ̂ncias a elas associadas (RODRIGUES et al., 2012).  

Em relação ao Diabetes Mellitus, a Sociedade Brasileira de Diabetes (2014, p.2) 

alerta para o fato de que os custos com a doença acabam afetando o indivíduo, a 

família e a sociedade, mas que eles não são apenas econômicos. “Os custos 

intangíveis (p. ex., dor, ansiedade, inconveniência e perda de qualidade de vida) 

também apresentam grande impacto na vida das pessoas com diabetes e seus 

familiares, o que é difícil de quantificar”. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a, p.7) informa que as doenças crônicas estão 

também entre  as “principais causas de amputações e de perdas de mobilidade e de 

outras funções neurológicas. Envolvem também perda significativa da qualidade de 

vida, que se aprofunda à medida que a doença se agrava”. 

Considerando essa realidade, o Ministério da Saúde elaborou em 2011 o “Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis”. Este plano tem a finalidade de desenvolver e implantar “políticas 

públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a 

prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco”, tendo como 

eixo o cuidado integral (BRASIL, 2013a, p.7).  

Em 2013, o mesmo ministério publica as “Diretrizes para o cuidado das pessoas 

com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado 

prioritárias” que traça diretrizes para a reorganização das ações e serviços já 

existentes no cotidiano das equipes de saúde e das gestões (BRASIL, 2013a).  
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A Atenção Básica à Saúde (ABS) tem um papel central no desenvolvimento do 

cuidado integral à saúde, de forma que provoque impacto na situação de saúde,  

nos seus determinantes e condicionantes e promova a autonomia das pessoas, de 

forma articulada com os demais setores da sociedade. Neste sentido, é importante 

garantir a expansão dos serviços e qualificação dos profissionais (BRASIL, 2013a).  

Para a organização e expansão da ABS, a Estratégia Saúde da Família representa o 

eixo principal, envolvendo ações de promoção da saúde, prevenção dos agravos, 

tratamento e reabilitação, favorecendo a construção da saúde por meio da 

participação do usuário e da coletividade, valorizando potenciais pessoais e a 

criação de ambientes saudáveis (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 2011). 

Nesse espaço, inclui-se o cuidado das pessoas com HAS e DM.  

A abordagem ao usuário na Estratégia Saúde da Família caracteriza-se por ser 

multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, cada profissional tem a sua 

especificidade, mas o planejamento das metas e das ações, necessárias à 

manutenção e/ou recuperação da saúde, é realizado em conjunto. Assim, é 

fundamental que esta visão norteie as ações em saúde de forma integrada e com 

níveis de competência individual e da equipe bem estabelecidos na avaliação dos 

usuários hipertensos e diabéticos, identificando os fatores de risco para as 

intercorrências e as medidas preventivas (CARVALHO FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 

2011) 

Em estudo realizado de revisão bibliográfica sobre adesão/não-adesão de pessoas 

ao tratamento de saúde, Reiners et al. (2008, p.2304) concluem que o paciente tem 

uma concepção reduzida “no seu processo de aderir ao tratamento, pois o considera 

submisso ao profissional e ao serviço de saúde e não como um sujeito ativo no seu 

processo de viver e conviver com a doença e o tratamento”. O estudo ainda revela 

que é atribuída ao paciente a “maior carga de responsabilidade pela adesão/não-

adesão ao tratamento”, o que aponta para a necessidade dos profissionais de saúde 

ser mais ativos, como co-responsáveis do processo que envolve a adesão. 

Apesar dos esforços do governo brasileiro para o controle da HAS e do DM de 

programas como o HiperDia, distribuição de medicamentos gratuitos, entre outros, 

essas doenças crônicas são de evolução silenciosa, de difícil diagnóstico precoce e 
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com dificuldade de adesão ao tratamento por parte dos seus portadores. Tal 

situação torna-se um grande desafio para os profissionais da saúde, pois cabe a 

eles a definição de estratégias para diminuir essas barreiras, concientizando a 

pessoa para a adesão ao tratamento, mostrando-lhe os benefícios para sua saúde 

(ALVES; CALIXTO, 2012).  

É essencial o uso continuo de medicamentos para o controle dessas doenças 

crônicas, além das mudanças de estilo de vida, evitando as complicações, como: 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Doença renal 

crônica, cegueira, amputações e outras. Para isso, a adesão à terapia 

medicamentosa e às mudanças no estilo de vida se faz primordial para a qualidade 

de vida e redução dos agravos (BRASIL, 2013b; SILQUEIRA et al., 2007).  

O controle das doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, implica em 

mudanças nos hábitos e estilo de vida inadequados e adesão da pessoa ao 

tratamento medicamentoso. Embora essas medidas sejam essenciais na prevenção 

das complicações agudas e crônicas, na prática elas não acontecem com tanta 

facilidade (FARIA et al., 2013).  

Estima-se que “o grau de adesão mundial nos tratamentos em doenças crônicas 

seja de 50% a 75%” (MARTINEZ, 2004 apud OSHIRO; CASTRO; CYMROT, 2010, 

p.95). Além da não-adesão da pessoa ao tratamento representar um desafio para os 

profissionais, ela é também responsável pelo aumento dos custos sociais 

relacionados ao “absenteísmo ao trabalho, as licenças para tratamento de saúde, e 

aposentadorias por invalidez “ (SANTOS et al., 2005, p.333). 

Segundo Bugni et al. (2012, p.484), estudos descrevem vários fatores relacionados 

à não adesão da pessoa ao tratamento, especialmente no caso das doenças 

cônicas e associação entre eles, destacando-se: 

[...] dificuldades financeiras, complexidade do plano terapêutico, 
eventos adversos, relação médico/paciente insatisfatória, 
desconhecimento quanto à fisiopatologia da doença e do mecanismo 
de ação dos medicamentos e seus benefícios, ausência de 
motivação por parte da família e demais pessoas do convívio social, 
entre outros 
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Silva et al. (2006, p.187) reforçam a importância das ações educativas como 

instrumentos indispensáveis para promover a adesão do paciente ao tratamento, 

melhorando o controle da HAS e do DM e possibilitando uma qualidade de vida. 

Afirmam ainda que a ação educativa, principalmente quando ocorre em grupo, 

mostra-se de grande utilidade no controle destas doenças crônicas; recomendam 

que este tipo de intervenção deve estar presente nos serviços de saúde e que “para 

maior eficácia, deve ser institucionalizada, independentemente de mudanças 

político-administrativas, por meio da incorporação de mais profissionais de saúde e 

maior participação da comunidade”. 

Neste sentido, Faria et al. (2013) expõem que o grupo de convivência, formado por 

profissionais capacitados, pacientes hipertensos e diabéticos e seus familiares, 

constitui um espaço onde são compartilhadas as  experiências relacionadas às 

doenças, sejam elas exitosas ou não. Expressam seus sentimentos, discutem as 

barreiras a ser enfrentadas para se alcançar a adesão ao tratamento 

medicamentoso e ao não medicamentoso, como alimentação adequada, prática de 

atividade física, entre outros. 

Silva et al. (2006, p.180) destacam a importância da educação em saúde, na 

construção de conhecimentos sobre a doença, seus fatores de risco, prevenção e 

tratamento. O conhecimento que o paciente tem sobre a sua doença “está 

relacionado à melhora da qualidade de vida, à redução do número de 

descompensações, ao menor número de internações hospitalares e à maior 

aceitação da doença”. 

Faria et al. (2013, p.262) recomendam: 

[...] o fortalecimento das diretrizes institucionais e estratégias 
educativas, em consonância com as diretrizes do SUS, de que a 
adesão ao plano alimentar, à prática de atividade física e aos 
medicamentos para o tratamento do DM sejam considerados 
indicadores efetivos da implementação dos princípios de 
longitudinalidade e integralidade na atenção em diabetes, no 
município estudado.  

É importante ressaltar que o conhecimento dos fatores da adesão ao tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso é relevante, uma vez que direciona a equipe 
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de saúde na definição de estratégias em relação ao controle e ao tratamento das 

pessoas com HAS e/ou DM (FARIA et al., 2014). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Definição dos problemas 

Conforme abordado na introdução deste trabalho, a equipe de saúde da família da 

Unidade Areia Vermelha, por meio do diagnóstico situacional, identificou em sua 

área de abrangência vários problemas de saúde:  

• baixo nível de escolaridade e socioeconômico da comunidade;  
• controle inadequado de doenças crônicas como hipertensão e diabetes;  
• dificuldade para a realização de exames complementares e consultas com 

especialistas;  

• assistência pré-natal deficiente em virtude da não realização de exames 

complementares e difícil acesso ao pré-natal de alto risco;  

• elevada prevalência de tabagismo;  

• fornecimento irregular de medicamentos; uso excessivo de medicamentos 

psicotrópicos; 

• uso indevido de antibióticos;  
• estrutura de saneamento básico precária e ausência de água encanada. 

Priorização de problemas 

Utlizando-se os critérios de importância, urgência em solucionar o problema e 

capacidade da equipe para enfrentá-lo (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010), 

priorizou-se para intervenção o problema: baixa adesão dos pacientes com 

Hipertensão Arterial Sistêmica  (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) ao programa de 

atenção e cuidado HIPERDIA. 

Descrição do problema selecionado 

De acordo com a estimativa rápida, detectou-se como problema-chave a baixa 

adesão dos pacientes ao programa de atenção e cuidado ao grupo HIPERDIA 

(hipertensos e diabéticos). Dados levantados através da observação ativa e registros 

escritos nos prontuários mostraram que os pacientes hipertensos e diabéticos não 
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apresentam uma frequência adequada das consultas agendadas, assim como, 

também não fazem uso contínuo das medicações conforme as prescrições. Quando 

os pacientes comparecem à UBS, em geral, apresentam-se com pressões arteriais e 

índices glicêmicos elevados e perdem o foco na sua doença de base, trazendo 

novas queixas e exigindo uma atenção maior devido a presença de comorbidades. 

Explicação do problema 

Existem muitas causas que justificam tal problema, entre elas: reduzido grau de 

escolaridade da população que dificulta o entendimento dos pacientes quanto a 

importância da adesão ao tratamento e suas possíveis consequências; por se tratar 

de doenças assintomáticas ou oligossintomáticas são negligenciadas pelos 

pacientes; distribuição irregular dos medicamentos por parte do sistema de 

abastecimento farmacêutico local; acessibilidade deficiente da UBS que dificulta o 

deslocamento dos pacientes para as consultas de acompanhamento mensal; 

inadequação da dieta e sedentarismo. 

Seleção dos “nós críticos” 

Analisando-se as causas da baixa adesão dos pacientes ao tratamento da HAS) e 

do DM, foram definidos como “nós críticos” do problema: 

• Fornecimento inapropriado de medicamentos anti-hipertensivos e 

hipoglicemiantes. 

• Acompanhamento através de consultas aos hipertensos e diabéticos de forma 

irregular. 

• Hábitos e estilos de vida inadequados. 

• Baixo nível de informação sobre a doença. 

Desenho das operações  

Após a identificação dos nós críticos, foram edificadas estratégias para solucioná-

los, com o objetivo final de resolver o problema considerado principal. As operações 

necessárias para a solução dos “nós críticos”, os produtos e resultados esperados 

dessas operações e os recursos necessários à sua execução estão apresentados no 

Quadro 1. 
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Quadro1. Desenho de operações para os “nós críticos” do problema controle inadequado da hipertensão arterial e diabetes 
mellitus 
Nó crítico Operação Resultados esperados Produtos esperados Recursos necessários 
Fornecimento 
inapropriado de 
medicamentos 
anti-hipertensivos 
e 
anti-diabéticos 

Remédio com Receita -
Fornecimento de 
medicamentos de uso 
contínuo apenas mediante 
apresentação de receita 
médica. 

Reduzir o uso 
incorreto de anti-
hipertensivos, anti-
diabéticos e insulinas; 
diminuindo o 
tratamento 
inadequado da 
hipertensão arterial e 
diabetes 

Fornecimento de 
medicamentos anti-
hipertensivos,anti-diabéticos e 
insulinas mediante 
apresentação de receita 
médica, a cada 30 dias, por 
até três meses. 

Organizacional: profissionais habilitados à 
atividade; 
Cognitivo: conhecimento sobre o tema; 
Político: fornecimento regular de 
medicamentos para a unidade; 
Financeiro: para aquisição de carimbo para o 
controle da entrega dos medicamentos; 
estrutura física adequada para o 
funcionamento de farmácias nas UBSs. 

Acompanhamento 
através de 
consultas aos 
hipertensos e 
diabéticos de 
forma irregular 

Cuidar de Perto - Definir a 
quantidade de atendimentos 
semanais necessária para o 
acompanhamento de todos 
os pacientes hipertensos e 
diabéticos em um período de 
até três meses. 

Aumento da cobertura 
da população 
portadora de HAS e 
DM. 

Acompanhamento regular dos 
hipertensos e diabéticos pela 
médica e/ou enfermeira. 

Organizacional: organização da agenda; 
adequação da população adscrita à 
capacidade de atendimento da equipe; 
Cognitivo: conhecimento sobre gestão do 
processo de trabalho; 
Político: remapeamento das áreas adscritas 
às equipes de saúde da família. 

Hábitos e estilos 
de vida 
inadequados 

Mais Saúde 
Modificar hábitos e estilos de 
vida 

Reduzir a incidência 
de sedentarismo, 
tabagismo e 
obesidade entre os 
pacientes hipertensos 
e diabéticos. 

Formação de grupos para 
caminhada; formação de 
grupos operativos para 
atividades educativas 
(reeducação alimentar); 
formação de grupos de apoio 
aos tabagistas. 

Organizacional: colaboração de educadores 
físicos, psicólogos e nutricionistas. 
Cognitivo: informação sobre os temas, 
estratégias de comunicação e práticas 
pedagógicas; 
Político: instituição da “Academia da Saúde” 
como suporte; 
Financeiro: para aquisição de recursos 
audiovisuais, cartazes e folhetos educativos. 

Baixo nível de 
informação sobre 
as doenças 

Saber Mais - Aumentar o 
nível de informação dos 
pacientes hipertensos e 
diabéticos sobre a sua 
doença, consequências e a 
importância da adesão ao 
tratamento. 

Pacientes hipertensos 
e diabéticos mais 
informados sobre sua 
doença. 

Avaliação do nível de 
informação da população 
sobre HAS e DM; formação de 
grupos operativos para o 
desenvolvimento de atividades 
educativas; capacitação dos 
ACS e cuidadores. 

Organizacional: organização da agenda e 
grupos; 
Cognitivo: conhecimento sobre o tema, 
estratégias de comunicação e práticas 
pedagógicas; 
Político: mobilização social; 
Financeiro: recursos audiovisuais, cartazes e 
folhetos educativos. 
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Identificação dos recursos críticos e viabilidade do plano 

Para que sejam colocadas em prática, essas propostas exigem recursos, sendo 

necessário identificar os responsáveis pela viabilidade dos projetos, além de 

responsáveis para acompanhar sua execução, em prazos pré-estabelecidos. 

No Quadro 2 constam os recursos críticos a serem consumidos para a execução das 

operações, ou seja, aqueles indispensáveis e não disponíveis, bem como a análise 

da viabilidade do plano, na qual são identificados os atores que controlam os 

recursos críticos, seu provável posicionamento em relação ao problema e as ações 

estratégicas para motivar os atores e construir a viabilidade da operação. 

Quadro 2. Recursos críticos para as operações para o enfrentamento dos "nós 
críticos” do problema controle inadequado da hipertensão arterial e diabetes mellitus, 
análise de viabilidade dos planos e propostas de ações para a motivação dos atores. 
Operação  Recursos críticos  Controle dos recursos críticos Ações 

estratégicas Ator que controla Motivação 

Remédio 
com 
Receita 

Organizacional: 
profissionais habilitados à 
atividade; 
 
Político: fornecimento 
regular de medicamentos 
para a unidade. 

Secretaria de 
Saúde e 
profissionais 
 
 
Secretaria de 
Saúde 

Indiferente 
 
 
 
 
Indiferente 

Apresentar o 
projeto e solicitar 
capacitação 
 
Apresentar o 
projeto 

Cuidar de 
Perto 

Organizacional: 
organização da agenda; 
adequação da população 
adscrita à capacidade de 
atendimento da equipe; 
 
Cognitivo: conhecimento 
sobre gestão do processo 
de trabalho 

Equipe de Saúde e 
Secretaria de 
Saúde 
 
 
 
 
Equipe de Saúde 

Favorável 
 
 
 
 
 

Favorável 

Aplicação do 
projeto 
 
 
 
 

Capacitação 

Mais 
Saúde 

Organizacional: 
colaboração de educadores 
físicos, psicólogos e 
nutricionistas. 
Financeiro: aquisição de 
recursos audiovisuais, 
cartazes e folhetos 
educativos. 

Secretaria de 

Saúde e NASF 

 

 

 

Secretaria de 
Saúde 

Indiferente 

 

 

 

 

Indiferente 

Apresentar o 

projeto 

 

 

 

Apresentar o 
projeto 

Saber 
Mais 

Organizacional: 

organização da agenda e 

grupos; 

Financeiro: recursos 
audiovisuais, cartazes e 
folhetos educativos 

Equipe de Saúde 

 

Secretaria de 
Saúde 

Favorável 

 

 

Indiferente 

Aplicação do 

projeto 

 

Apresentar o 
projeto 
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Elaboração do plano operativo 

Por fim, foi elaborado o plano operativo com a finalidade de designar os 

responsáveis pelos projetos e operações estratégicas, além de estabelecer os 

prazos para o cumprimento das ações necessáriassintetizado no Quadro 3. 

Quadro 3. Plano operativo para o problema controle inadequado da hipertensão 

arterial e diabetes mellitus na unidade a equipe de saúde da família da Unidade 

Areia Vermelha  

Operação Responsáveis Prazo 

Remédio com Receita 

Fornecimento de medicamentos de uso contínuo 

apenas mediante apresentação de receita médica. 

Responsáveis 

pela farmácia e 

farmacêutico 

Dois 

meses 

Cuidar de Perto 

Definir a quantidade de atendimentos semanais 

necessária para o acompanhamento de todos os 

pacientes hipertensos em um período de até três 

meses. 

Médica e 

enfermeira 

Dois 

meses 

Mais Saúde 

Modificar hábitos e estilos de vida. 

Inserir atividades físicas no dia a dia dos pacientes.  

Toda a equipe de 

saúde da UBS, 

do NASF e a 

própria 

comunidade, 

Três 

meses 

Saber Mais 

Aumentar o nível de informação dos pacientes 

hipertensos sobre a doença, suas consequências e 

a importância do acompanhamento regular e 

adesão ao tratamento. 

Toda a equipe de 

saúde da UBS e 

profissionais do 

NASF 

Três 

meses 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura consultada destacou o processo da adesão ao tratamento, seus fatores 

dificultadores e a importância das ações educativas como molas propulsoras para a 

adesão. 

O projeto elaborado envolve intervenções, como: realização de orientações e 

esclarecimentos; estímulo à prática de atividade física supervisionada; execução de 

grupos de hipertensos e diabéticos coordenados por profissionais de saúde 

qualificados e assistência  contínua através das consultas, proporcionando maior 

vínculo entre usuários e a equipe de saúde da família. Envolve ainda: socialização, 

troca de experiências e apoio mútuo entre os participantes, permitindo maior adesão 

aos medicamentos e que os indivíduos sejam agentes ativos e participantes do seu 

processo de reeducação e melhora de sua qualidade de vida. 

Espera-se-se que as intervenções propostas resultem em uma melhor qualidade de 

vida dos pacientes hipertensos e diabéticos, bem como na reorganização do 

processo de trabalho na unidade de saúde. 
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