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RESUMO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma patologia crônica com alta prevalência, 

e seu tratamento inadequado pode resultar em complicações. Pode ser controlada, 

mas não curada, necessitando de tratamento por toda a vida. Os pacientes podem 

deixar de aderir à terapia anti-hipertensiva prescrita por vários motivos como ausência 

de sintomas associados à doença, complexidade do esquema de dosagem de 

medicação ou custo. Promover a adesão ao tratamento da hipertensão arterial por 

meio de estratégias que elevem o controle da doença traz benefícios para as 

instituições de saúde e melhoram o tratamento neste nível de intervenção, reduzindo 

as complicações decorrentes do controle inadequado da pressão. A baixa adesão ao 

tratamento pode estar presente em até metade dos casos de pacientes hipertensos 

descompensados, daí a importância de aumentar e se criar novas estratégias de 

adesão a terapia anti-hipertensiva levando assim a diminuição da morbimortalidade 

desses pacientes. 

Palavras-chave: Hipertensão. Terapêutica. Estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Systemic hypertension (SH) is a chronic disease with a high prevalence and its 

inadequate treatment can result in complications. It can be controlled but not cured, 

requiring treatment for life. Patients may fail to adhere to antihypertensive therapy 

prescribed for various reasons such as lack of symptoms associated with the disease, 

complexity of medication dosing schedule or cost. Promote adherence to treatment of 

hypertension through strategies that increase disease control has benefits for health 

institutions and improve the treatment at this level of intervention, reducing the 

complications arising from inadequate control of pressure. The low adherence to 

treatment may be present in up to half of cases of decompensated hypertensive 

patients, hence the importance of increasing and creating new accession strategies 

antihypertensive therapy thus leading to decreased morbidity and mortality of these 

patients. 

Keywords: Hypertension, Therapeutic. Strategies. 
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1.  IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

1.1 TÍTULO 

Estímulos e estratégias de adesão à terapêutica anti-hipertensiva em pacientes 

hipertensos da unidade de saúde da família de Jardim das Mangabeiras 

1.2 EQUIPE EXECUTORA 

Bárbara Leal Gonçalves Benevides Molina 

Consuelo Penha Castro Marques 

 

2. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma patologia crônica com alta 

prevalência, e seu tratamento inadequado pode resultar em complicações como 

doença arterial coronariana (DAC), infarto agudo do miocárdio (IAM), doença vascular 

periférica (DCP), acidente vascular encefálico (AVE), insuficiência cardíaca 

congestiva (DEMONER, RAMOS, PEREIRA, 2012). 

Quando não controlada aumenta o risco cardiovascular e de insuficiência renal 

para ambos os sexos, sendo responsável por cerca de 7,6 milhões de óbitos no mundo 

de diferentes faixas etárias, etnias, e níveis socioeconômicos e culturais sendo que 

um cuidado eficaz da hipertensão evita e impede a maioria das complicações e 

prolonga a vida dos pacientes (DOREA, LOTUFO, 2004). 

É uma doença que não pode ser curada, necessitando de tratamento por toda a 

vida, apesar de poder haver o controle. Um grande problema é que muitos indivíduos 

só descobrem que são hipertensos quando já estão apresentando complicações 

graves, até porque ela pode evoluir por um longo período sem ocasionar nenhum 

sintoma, sendo também muitas vezes negligenciada pelo seus portadores (BRANDÃO 

et. al, 1993). 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde é a adesão 

à terapia farmacológica e mudança do estilo de vida dos pacientes, que muitas vezes 

por estarem assintomáticos não se preocupam em fazer uso das medicações, bem 

como realizar mudanças que são necessárias para prolongar a sua vida. 

(OSTERBERG, 2005). 

São várias as causas que fazem os hipertensos deixarem de fazer uso das suas 

medicações, ou até mesmo de não aderirem a terapia anti-hipertensiva como por 

exemplo, o fato de não sentirem nada, nem apresentarem nenhum sintoma, faz com 

que essas pessoas deixem de tomar as suas medicações, ou até mesmo não iniciem 
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o tratamento, o custo do tratamento, e o tipo de regime terapêutico também podem 

influenciar (KROUSEL-WOOD; MUNTNER; ISLAM; MORISKY; WEBBER, 2009). 

O portador de hipertensão arterial em muitos casos não sabe exatamente do que 

se trata essa comorbidade, e por estar assintomático acredita que não há a 

necessidade de uso de medicações, associa a patologia a fatores emocionais, 

estresse, cansaço físico, com a convicção de que não tem necessidade de fazer uso 

dos remédios de forma contínua, apenas se apresentar alguma sintomatologia, assim 

como muitos creêm em terapias não farmacológicas, como a ingesta de chás, sucos, 

e outros remédios caseiros. Esse tipo de paciente não segue as prescrições médicas, 

e não comparecem as consultas, ficando a própria sorte (MORISKY; GREEN; 

LEVINE, 1986). 

A adesão ao tratamento da doença ocorre quando o paciente reconhece os 

benefícios e observa os resultados positivos, sentindo-se motivado a aderí-lo, quando 

o tratamento é mais complexo e mais longo, a baixa adesão torna-se mais frequente 

(NAVES, 2002). 

As unidades de saúde da família agem de forma a evitar o aparecimento de um 

agravo de uma patologia, bem como preveni-la ou controla-la, por meio de ações 

promotoras de saúde e atendimento continuado há quem necessita. É no programa 

de saúde da família que muitas pessoas acabam por descobrir doenças crônicas 

como a hipertensão e o diabetes. E é na própria unidade que se inicia o processo de 

controle da comorbidade por meio dos profissionais de saúde da família, incentivando 

estes pacientes a adoção de mudanças de hábitos de vida, adesão ao tratamento, 

explicações da patologia para o portador e seus familiares, conseguindo assim evitar 

complicações e melhorando a qualidade de vida (MANO, PIERINI; 2005). 

É imprescindível que se haja promoção da adesão ao tratamento, criando-se 

maneiras de atrair os pacientes ao cuidado e controle da doença. Uma boa adesão a 

terapia medicamentosa e comportamental significa menores complicações para 

instituições mais complexas de saúde, já que este paciente correra um menor risco 

de apresentar agravos evoluindo para um acidente vascular encefálico, ou infarto 

agudo do miocárdio, doença renal, evitando custos para a saúde e diminuindo o 

percentual de morbimortalidade desta patologia (MANO, PIERINI; 2005). 
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3. JUSTIFICATIVA  

A hipertensão arterial sistêmica é uma comorbidade que afeta milhares de pessoas 

por todo o mundo, e sua prevalência vem aumentando, sendo um dos principais 

fatores de risco para complicações como doenças cardiovasculares e disfunção renal. 

Por se tratar de uma doença crônica e silenciosa, muitas pessoas até iniciam o 

tratamento, porém por não estarem apresentando nenhuma sintomatologia, o 

abandonam deixando de fazer acompanhamento médico. 

As taxas de descontrole da doença podem chegar ate a 80% em alguns pacientes. 

A baixa adesão ao tratamento pode estar presente em até metade dos casos de 

pacientes hipertensos descompensados. Daí a importância de aumentar e se criar 

novas estratégias de adesão a terapia anti-hipertensiva levando assim a diminuição 

da morbimortalidade.  

Na unidade de saúde da família de Jardim das Mangabeiras existe um número 

expressivo de hipertensos, sendo que muitos deles simplesmente não aderem a 

terapia, e já chegam até ao posto apresentando complicações que poderiam ser 

evitadas se acontecesse um acompanhamento da comorbidade, e estímulo a terapia 

anti-hipertensiva desde o início de descoberta da doença.  

Para evitar futuras complicações e prevenir novas, bem como promover qualidade 

de vida a esses pacientes, o estímulo a adesão terapêutica e criação de novas 

estratégias torna-se imprescindível, sendo que nesta referida unidade possuímos 

profissionais de saúde comprometidos e interessados em realizar em conjunto ações 

através de palestras, controle de consultas e visitas dos pacientes hipertensos, 

distribuição de panfletos, formação de grupos, controle de medicamentos, para que 

assim haja uma queda do número expressivo de não adesão a terapia farmacológica 

e comportamental. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 GERAL 

Estimular e promover estratégias de adesão à terapia anti-hipertensiva dos pacientes 

hipertensos, da unidade de saúde da família de Jardim das Mangabeiras. 

4.2 ESPECÍFICOS 

• Aumentar a adesão à terapia anti-hipertensiva; 

• Diminuir a morbimortalidade causada pela hipertensão; 

• Controlar a hipertensão dos pacientes do hiperdia. 
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5. METAS 

 Atender as necessidades e anseios dos pacientes portadores de hipertensão 

da unidade de saúde da família do Jardim das Mangabeiras, realizando a 

compreensão por eles de sua patologia; 

 Aumentar para pelo menos 90% a adesão ao tratamento e controle da doença; 

 Proporcionar melhor qualidade de vida aos portadores de hipertensão arterial 

de Jardim das Mangabeiras; 

 Reduzir para menos de 10% o índice e prevalência de complicações devido ao 

descontrole da pressão arterial. 

 

6. METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho de intervenção a ser desenvolvido na Unidade de 

saúde de Jardim das Margaridas localizado na cidade de Salvador. O projeto 

envolverá todos os pacientes hipertensos cadastrados nesta unidade, sendo esta a 

população amostral, com o objetivo de promover estratégias para melhorar a adesão 

ao tratamento da hipertensão. 

Como componente da equipe de saúde da família em questão, desempenharei 

papel ativo na tentativa de resolução do problema identificado, no acompanhamento 

e na avaliação das ações desenvolvidas para sua realização. O trabalho acontecerá 

no período de Outubro de 2015 à Dezembro de 2015. 

As atividades que serão utilizadas neste projeto de intervenção serão as 

entrevistas individuais agendadas com os pacientes, realizadas de forma criteriosa, 

abordando as questões relacionadas à adesão a terapêutica de uma forma na qual as 

dúvidas, medos e as dificuldades possam ser observadas e resolvidas.  

As entrevistas individuais acontecerão pelo menos uma vez na semana no 

hiperdia, e terão uma duração de aproximadamente 15 à 20 minutos, em um 

cronograma que ocorrerá semanalmente já estabelecido na unidade. Nesta entrevista 

também serão coletados os níveis de pressão arterial sistêmica, dados 

antropométricos (peso, altura, índice de massa corpórea, circunferência abdominal, 

frequência cardíaca e respiratória), para uma melhor abordagem do quadro do 

paciente. 

Após as entrevistas serão observadas as questões de maiores necessidades 

apontadas pelos próprios pacientes, as complicações que já possam apresentar, os 

principais motivos da não adesão a terapia, o absenteísmo as consultas, bem como a 
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sua pontuação na Escala de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky (MMAS-8) 

(OLIVEIRA-FILHO et al., 2012), que será aplicado para quantificar a aderência destes 

pacientes ao tratamento (anexo1), para que assim tudo possa ser analisado e para 

refletirmos aonde poderemos melhorar para aumentar a adesão a terapia anti-

hipertensiva. 

Serão avaliados os prontuários dos portadores de hipertensão, o qual será o 

instrumento para observarmos o numero de pacientes com pressão controlada de 

acordo com a escala MMAS-8, o resultado do questionário, sendo determinados 

quanto ao grau de adesão em: alta adesão (oito pontos), média adesão (entre 6 e 8 

pontos) e baixa adesão (menos que 6 pontos), de que servira para avaliar a eficácia 

da intervenção.  

O relato dos pacientes, dos agentes de saúde da área, dos profissionais de 

enfermagem serão considerados para observarmos a contribuição do trabalho para 

adesão ao tratamento dos pacientes estudados. Serão realizadas reuniões semanais 

com equipe multidisciplinar da unidade de saúde da família, aonde discutiremos as 

evoluções do projeto, bem como as falhas e possíveis melhorias. 

Para contribuir com a adesão a terapêutica anti-hipertensiva serão realizadas 

atividades com a população de hipertensos da unidade através de criação de 

grupos,promovendo reuniões semanais e discussões sobre o que é a doença, 

retirando as dúvidas, explicando que o fato de estar assintomático não significa cura, 

realizando atividades recreativas para incentivar a ida desses hipertensos a estas 

reuniões bem como promovendo o entendimento do que se trata essa comorbidade, 

seus riscos, e complicações quanto a não adesão.  

Essas reuniões serão anunciadas pela rádio local, para que assim um maior 

número de hipertensos possam ficar sabendo. Também confeccionaremos cartazes 

para que os pacientes possam observar de forma mais lúdica do que se trata a 

hipertensão arterial sistêmica. Serão distribuídos a este pacientes matériais 

produzidos, que apresentem de maneira ilustrativa as informações dadas nas 

reuniões (anexo 2).  

Na unidade empregaremos o atendimento de urgência ao paciente hipertenso, 

ou seja, o paciente que for portador de hipertensão cadastrado na unidade e precisar 

de consulta emergêncial, ou consulta por motivos que evitem a sua má adesão a 

terapia, como renovação de receitas, para entrega de medicamentos ele terá direito, 

evitando assim que fique sem medicação por não ter passado pelo médico para 
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atualização e renovação de receita, sendo esta uma das causas de baixa adesão 

também.  

Todo paciente que apresentar baixa adesão a terapia anti-hipertensiva será 

mais cobrado e acompanhado de perto pela equipe da unidade. Entraremos em 

contato com a família, e teremos todo o registro deste paciente como: número 

telefônico, endereço de pessoas próximas para que possamos entrar em contato para 

avaliar o motivo da falta da consulta no hiperdia. O agente de saúde se 

responsabilizara por esse serviço de ir até a casa do indivíduo e saber o motivo do 

absenteísmo das consultas.  

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

8. IMPACTOS ESPERADOS  

O impacto e a devastação que há não adesão a terapia anti-hipertensiva pode 

causar nas pessoas diagnosticadas com a doença que não aderem ao tratamento 

levando a complicações que podem ser fatais, possuindo um potencial alto de 

morbimortalidade, se levando em consideração os aspectos discutidos com relação à 

hipertensão arterial, é esperado que a realização desta atividade leve a um maior 

controle desta comorbidade através da maior adesão terapêutica e mudanças 
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comportamentais, sendo que isso ira ocorrer através da ação em grupo de toda a 

equipe multidisciplinar da unidade de saúde.  

É esperado que os pacientes com todas as informações recebidas, e 

principalmente tomando conhecimento do risco do que a não adesão a terapia anti-

hipertensiva possa causar, entendam a necessidade de adesão a terapia 

farmacológica e as mudanças no estilo de vida, praticando atividades físicas, 

abandonando o tabagismo, etilismo, criando hábitos alimentares saudáveis, que são 

explanados durante o seu acompanhamento ambulatorial, sendo imprescindível a sua 

realização.  

Entende-se que após a conscientização desses pacientes haja a redução do 

desenvolvimento de comorbidades e complicações decorrentes da hipertensão como 

acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, doença renal crônica. Com 

o aumento esperado na adesão terapêutica, espera-se que em longo prazo ocorra 

redução no índice de incidência e prevalência dessas condições associadas, com 

impacto positivo significativo na saúde da população local. 

Espera-se que após esta atividade haja a perpetuação destas medidas de 

incentivo a adesão terapêutica, fazendo com que essas mudanças se tornem eternas, 

levando a um acompanhamento mais adequado desses pacientes hipertensos. 

Esta atividade promovera também uma maior capacitação da equipe de saúde 

para atender os hipertensos, uma contínua identificação de novos casos, evitando 

desde o início a progressão para complicações, bem como o acompanhamento 

contínuo do paciente já diagnosticado anteriormente.  

Observa-se que o processo de educação em saúde e monitoramento da 

adesão qualificada ao tratamento se tornem rotina na unidade, e diminua a taxa de 

complicações da hipertensão arterial para os serviços terceirizados, e idas a 

emergência por descontrole de pressão arterial. 

 

9. REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

A hipertensão arterial é uma doença de grande prevalência chegando a atingir 

aproximadamente 36 milhões de brasileiros. No Nordeste encontramos 23,9% de 

hipertensos, e a população idosa acima de 65 anos é acometida por 59% de 

hipertensos, sendo mais da metade dessas pessoas atingidas pela hipertensão 

arterial.(DATASUS, 2012). 
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A hipertensão arterial é uma doença crônica que apesar de assintomática, se 

não controlada pode levar a morte ou a complicações como doença arterial 

coronariana, doença renal, acidente vascular encefálico, bem como outras 

comorbidades, levando a morte ou a morbidade incapacitante.(Curtis, Sutter, Walker, 

Hoffman, 2004) 

É necessário o controle da pressão para evitar morbidade e mortalidade, 

evitando complicações, e isso é atingindo através da adesão a terapia farmacológica 

e comportamental, com mudanças no estilo de vida. (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia; Sociedade Brasileira de Hipertensão; Sociedade Brasileira de Nefrologia 

2010). 

Pacientes que simplesmente desistem de realizar o tratamento da doença, 

acabam evoluindo para comorbidades com complicações futuras que irão causar um 

maior gasto a saúde, levando um maior grau de absenteísmo em trabalhos por 

quadros de doenças que muitas vezes são incapacitantes, por isso é imprescindível 

que esse paciente realize o tratamento.  

A adesão a terapêutica anti-hipertensiva acaba se tornando uma difícil missão, 

já que acaba sendo influenciada por vários fatores como o meio ambiente, a equipe 

que promove assistência, a idade, o sexo, a religião, a condição financeira, o estilo de 

vida do paciente, e por se tratar de uma doença crônica e silenciosa a adesão ainda 

se torna uma tarefa mais árdua, já que por não apresentarem sintomas, muitos 

pacientes simplesmente desistem de continuar com a terapia anti-hipertensiva, 

achando que ela só será necessária caso apresente alguma queixa (PIERIN, 

STRELEC, MION, 2004). 

Pelo menos 16 a 50% dos portadores de hipertensão arterial acabam por 

desistir de continuar o tratamento no primeiro ano da adesão, e isso pode se dever a 

diversos motivos, como falta de entendimento do que realmente se trata essa 

patologia, a falta de sintomatologia associada, a necessidade de ingesta de 

medicação contínua, o absenteísmo ao álcool e tabagismo para promover melhor 

qualidade de vida (RIERA, 2000). 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É esperado que com a realização deste estudo, as necessidades, angustias, 

medos e anseios dos pacientes que são portadores de hipertensão arterial sejam 

atendidas, bem como as práticas dos profissionais que integram a equipe de saúde 
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da família seja melhorada para que assim os pacientes possam aderir ao tratamento 

reduzindo o risco de complicações, e para que esses pacientes possam realmente 

prosseguir com o tratamento e acompanhamento da patologia em questão.  

A partir deste trabalho foi observado a importância em realizar medidas que 

evitam o desenvolvimento de complicações de doenças de grande prevalência e 

relevância para a saúde pública. 

Toda a mudança do estilo de vida envolve fatores emocionais, sociais e de 

saúde, dessa forma o tipo de interveção proposto neste estudo demanda ações 

continuadas, que não podem parar após a realização do estudo.  

Espera-se que com as reuniões os pacientes se sintam motivados a aderirem 

ao plano terapêutico proposto e estejam conscientes sobre as consequências da não 

adesão. Consequentemente espera-se que durante os futuros atendimentos sejam 

identificados pacientes com pressão arterial controladas, sem apresentar 

complicações e que realmente façam que as mudanças do estilo de vida se 

perpetuem, fazendo delas uma rotina e não uma situação passageira.  

É fundamental que todos observem esse projeto como uma forma de melhorar 

a qualidade de vida dos hipertensos de Jardim das Manganbeiras oferecendo-lhes 

saúde e lonegividade, evitando o aparecimento de doenças incapacitantes e letais, e 

diminuindo as idas a emergência por motivos de urgência e emergência hipertensiva 

devido ao descontrole da pressão arterial. 
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Anexo 1: Escala de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky (MMAS-8) 

 

 

 

 Nunca Quase Nunca Às vezes Frequentemente Sempre 

1) Você às vezes esquece 
de tomar os seus 
remédios para pressão? 

     

2) Nas duas últimas 
semanas, houve algum 
dia em que você não 
tomou seus remédios 
para pressão alta? 

     

3) Você já parou de 
tomar seus remédios ou 
diminuiu a dose sem 
avisar seu médico 
porque se sentia pior 
quando os tomava? 

     

4) Quando você viaja ou 
sai de casa, às vezes 
esquece de levar seus 
medicamentos? 

     

5) Você tomou seus 
medicamentos para 
pressão alta ontem? 

     

6) Quando sente que 
*sua pressão está 
controlada, você às 
vezes para de tomar 
seus medicamentos? 

     

7) Você já se sentiu 
incomodado por seguir 
corretamente o seu 
tratamento para 
pressão alta? 

     

8) Com que frequência 
você tem dificuldades 
para se lembrar de 
tomar todos os seus 
remédios para pressão? 
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Anexo 2. Material informativo distribuído aos pacientes hipertensos da unidade 

de saúde da família Alto do Coqueirinho contendo informações relevantes ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica  

 


