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RESUMO 

A hipertensão e o diabetes são responsáveis por grande parte das internações e 
mortes em Entre Rios de Minas. Para que possamos evitar estas internações, 
propomos um projeto de intervenção que visa melhorar o prognóstico dos pacientes 
portadores destas doenças. De acordo com a literatura o principal fator de agravo 
das doenças é o tratamento incompleto ou o seu abandono. O tratamento 
multiprofissional, em que todos os integrantes da equipe são responsáveis por 
determinadas funções, tem se mostrado eficaz para levar o melhor tratamento 
possível aos usuários portadores das doenças crônicas. Ao implementarmos o novo 
processo de trabalho poderemos abordar 100% dos pacientes portadores de 
hipertensão e diabetes cadastrados na UBS Dra Valeria Baeta. Assim, iremos 
promover saúde por meio de ações educativas visando um melhor controle das 
doenças e a adesão ao tratamento. 

 

Palavras chave: Hipertensão arterial, Diabetes mellitus, cuidado multiprofissional, 
trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Hypertension and diabetes are responsible for most of the hospitalizations and 
deaths in Entre Rios de Minas. So we can avoid these admissions, we propose an 
intervention project that aims to improve the prognosis of patients with these 
diseases. According to the literature the main factor of aggravation of the disease is 
incomplete treatment or its abandonment. The multidisciplinary treatment and that all 
team members are responsible for certain functions, has proven effective to take the 
best possible care to patients of chronic users. By implementing the new work 
process can address 100% of patients with hypertension and diabetes registered in 
UBS Dr. Valeria Baeta. Therefore, we will promote health through educational 
activities aiming at a better control of the disease and treatment adherence. 

Keys words: Hypertension, Diabetes mellitus, multidisciplinary treatment treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) são responsáveis 

pela primeira causa de mortalidade, internações e amputações de membros no 

Brasil. A hipertensão e a diabetes são importantes fatores de risco para doenças 

coronárias, cérebro-vasculares, arteriais periféricas e, em conjunto, são 

responsáveis por 50% das insuficiências renais.  Portanto o controle das doenças é 

de vital importância no prognóstico do paciente (BRASIL, 2013). 

A atenção básica tem papel central na rede de serviços no sentido da 

implementação do cuidado integral à hipertensão arterial e a diabetes. A partir de 

uma abordagem integral aos portadores de hipertensão e diabetes, o 

desenvolvimento de ações de prevenção e de promoção de estilos de vida mais 

saudáveis, são estratégias para evitar o surgimento da doença, bem como a sua 

detecção precoce, minimizando danos, incapacidades, riscos e gastos. 

O Município de Entre Rios de Minas apresenta alta prevalência de hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes, com passagem em pronto atendimento para controle 

de exacerbação. Segundo o Sistema de informação da atenção básica (SIAB) são 

cadastrados 3493 usuários, sendo 537 são hipertensos e 113 são diabéticos. 

Preocupado com as exacerbações frequentes nos níveis pressóricos e níveis 

glicêmicos dos usuários da cidade de Entre Rios de Minas, realizaremos um estudo 

que aborde o paciente crônico garantindo a qualidade da sua atenção. Para Silva 

(2006) e Jardim et al.,(1998), é importante na atenção integral ao paciente crônico, 

pensar em estratégias de abordagem diferentes da usualmente utilizadas nas 

consultas . 

Eizen (1987), relata alguns aspectos que devem ser levados em consideração na 

efetividade de um tratamento, como o grau de escolaridade, visto que quanto menor 

o grau de instrução do usuário pior é a sua adesão ao tratamento. Medidas simples 

como diminuir as tomadas de remédios já interferem na adesão ao tratamento, que 

de acordo com Jardim, (2006)  em uma população de 105 pacientes hipertensos, a 

aderência caiu de 83,6% em tomadas únicas para 53% tomadas três vezes ao dia. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O controle da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes é responsável direto pelo 

prognóstico do paciente, pois como são doenças crônicas, tem a adesão ao 

tratamento um importante critério na sua efetividade. Ao conseguirmos aproximar o 

usuário à unidade poderemos fortalecer o vínculo e o atendimento integral.  

 [...] a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, na qual a vivência 
de cada paciente, seus valores, crenças e práticas culturais sejam 
reconhecidos e abordados. Para tanto, é importante trabalhar o contexto 
social e psicossocial do paciente. O envolvimento com a problemática de 
saúde, expresso por atitudes e sentimentos positivos, só tende a favorecer 
a adesão ao tratamento e conseqüente controle da hipertensão, além de 
interação efetiva com a equipe multidisciplinar em um processo de 
aceitação e respeito mútuos (STRELEC, 2003, p348). 

Ao priorizar as consultas aos pacientes que apresentam hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes, estamos visando uma melhora significativa na cobertura da 

saúde da comunidade, pois assim estaremos tendo um controle mais rigoroso dos 

parâmetros das doenças adotando uma estratificação de risco cardiovascular de 

acordo com o escore de Risco de Framigham (BRASIL, 2002). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

No caso da hipertensão arterial, há absoluto consenso em relação à importância do 

seu tratamento para a redução da morbimortalidade das doenças cardiovasculares e 

um elevado grau de concordância sobre as melhores práticas de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença.  

                                                                                                                                 

Entretanto, segundo a sexta diretriz brasileira de hipertensão (2010), observa-se que 

a adesão a essas práticas pelos profissionais de saúde e pacientes é ainda 

insatisfatória, acarretando resultados aquém daqueles esperados com base no 

conhecimento científico vigente. Médicos e pacientes resistem em aderir às 

diretrizes clínicas tanto no tratamento medicamentoso quanto nas recomendações 

de mudança de estilo de vida. 

No Brasil, segundo o caderno de atenção básica de diabetes (2013) o diabetes e a 

hipertensão arterial, são responsáveis pela primeira causa de mortalidade, 

hospitalizações, amputações de membros inferiores e, representa ainda, 62,1% dos 

diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

diálise. É importante observar que já existem informações e evidências científicas 

suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento do diabetes e de suas 

complicações. 

Ainda a respeito da relação médico-paciente, outros estudos avaliam as ações 

multidisciplinares e os grupos de tratamento na determinação da adesão ao 

tratamento. Jardim et al.(1998) demonstraram as vantagens para a adesão ao 

tratamento da hipertensão do atendimento multidisciplinar e intervenção educativa 

em grupo. 

(...) A relação médico-paciente parece ser a base para se obter 
resultados mais satisfatórios. A capacidade do profissional de saúde 
de repassar as informações sobre a doença e seus cuidados15,16. A 
comunhão de pensamentos e expectativas entre médico e paciente. O 
estímulo à participação do indivíduo nas decisões, o reforço aos 
aspectos afetivos, com relações de amizade e cumplicidade. Todos os 
aspectos dessa relação parecem determinar maior ou menor 
seguimento das orientações por parte do paciente (Jardim, 2006, p27). 

 

(...) Evidencias suficiente demonstram que estratégias que visem 
modificações de estilo de vida são mais eficazes quando aplicadas a 



11 

 

um número maior de pessoas geneticamente predispostas e a uma 
comunidade. A exposição coletiva ao risco e como conseqüência da 
estratégia, a redução dessa exposição, tem um efeito multiplicador 
quando alcançada por medidas populacionais de maior amplitude. 
(caderno de atenção básica de hipertensão, 2013, p7) 
 
 
 
                                                                                                              
 

Para que o trabalho seja consistente, de acordo com Jardim et al.(1996) deve-se 

iniciar com uma uniformização da linguagem, para que se possa evitar ideias 

conflitantes que possam dificultar na aprendizagem do paciente, portanto é 

imprescindível que os agentes de saúde participem das ações educativas para que 

aprendam e se tornem divulgadores do conhecimento promovendo saúde para a 

comunidade. 

Segundo Cazarini et al. (2002) as complicaçoes cronicas estao diretamente 

relacionadas ao grau de controle do tratamento. Desta forma, pacientes com um 

bom controle das doenças apresentam menor incidência de complicações em 

relação àqueles com a doença mal controlada. Assim, o objetivo do tratamento visa 

melhorar os sintomas relacionados à hiperglicemia e hipertensão, controlar 

complicações agudas, prevenir ou retardar o aparecimento de complicações 

crônicas e melhorar a qualidade de vida, reduzindo a mortalidade e comortalidade.  

 

 De acordo com Cazarini et al.(2002) um programa de educação nutricional para 

portadores de diabetes mellitus, apontou, dentre os efeitos satisfatórios, redução no 

uso de hipoglicemiantes e na freqüência de sintomas associados ao diabetes e 

aumento subjetivo do bem-estar, o que fez com que aumentasse a adesão do 

paciente ao mesmo. Desse modo queremos estar oferecendo também o serviço 

para orientação com uma nutricionista que integra a equipe. 

 

Segundo a sexta diretriz brasileira de hipertensão (2010), são muitas as vantagens 

desse tipo de atuação, sendo que o número de indivíduos atendidos será maior 

quanto mais afinada estiver a equipe em seus diversos modos de abordagem. A 

adesão ao tratamento será nitidamente superior e, o número de pacientes com 

parâmetros controlados e adotando hábitos de vida saudáveis será, 

conseqüentemente, muito maior. Cada paciente poderá ser um replicador de 
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conhecimentos sobre tais hábitos. Haverá favorecimento de ações de pesquisa em 

serviço, já que a sistematização do atendimento possibilitará esse tipo de atuação. 

Existem vantagens adicionais, como o crescimento profissional pela constante troca 

de informações, maior confiança individual e n equipe da UBS como um todo. 
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4 OBJETIVO GERAL 

• Promover o controle da hipertensão e diabetes dos pacientes da Unidade de 

Saúde Valeria Baeta, no município de Entre Rios de Minas /MG.  

                                  

4.1 Objetivos Específicos 

• Ampliar a cobertura de pacientes portadores de hipertensão e/ou diabetes por 

meio de consulta para todos os usuários cadastrados.  

• Implementar, na atenção básica, estratégias multiprofissionais para aumentar a 

adesão dos pacientes ao tratamento. 

• Criar grupo de promoção de saúde de hipertensos e diabéticos.  

• Agir com equipe multiprofissional no tratamento dos pacientes.  
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5 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO   

O município de Entre Rios de Minas está situado a 115 km de Belo Horizonte, 
próximo a cidade de Tiradentes e possui uma população de 14.548 habitantes 

 

5.1 Histórico De Criação Do Município    

Em 1713 o município ainda chamado de Povoado de Bromado, começou a ser 
formado pelo primeiro morador da cidade, Pedro Domingues, que obteve sesmaria 
concedida por D. Brás Baltasar da Silveira. 

Em 19 de outubro de 1878 trocou sua denominação para Entre Rios. Em 3 de 
janeiro de 1880, foi elevada à categoria de cidade. Em 17 de dezembro de 1938 
mudou sua denominação de Entre Rios para João Ribeiro. Em 12 de dezembro de 
1953, deu-se-lhe a denominação atual, Entre Rios de Minas. 

                                                                                                                                  

5.2 Descrição Do Município  

Município localizado no portão de entrada da estrada dos inconfidentes, Entre Rios 
de Minas é uma cidade com clima hospitaleiro e aconchegante para com todos os 
visitantes e moradores. A presença de antigas construções como a igreja Nossa 
Senhora das Brotas, de influência neogótica, o prédio do Hospital Cassiano 
Campolina, onde lindas pinturas se sobressaem nesta arrojada edificação de linhas 
neoclássicas (Prefeitura de Entre Rios de Minas, 2013). 

Ainda destacamos algumas fazendas coloniais, dentre elas a Fazenda Olhos d’Água 
onde existe uma antiga capela da primeira fase da arte colonial mineira, as ruínas de 
uma antiga Casa de Pedra, atribuída à bandeira de Fernão Dias, além de várias 
cachoeiras como a dos Coqueiros e a do Gordo (Prefeitura de Entre Rios de Minas, 
2013).                                                                                                                 

Entre Rio de Minas tem como principal fonte de renda a produção agropecuária e 
mais recentemente a mineração por parte de empresas exploradoras. A cidade se 
destaca também pela sua criação e seleção de cavalos da raça campolina 
(Prefeitura de Entre Rios de Minas, 2013). 

 

5.3  Aspectos Geográficos   

O município possui uma área total de 462.16, com concentração habitacional de 
30,82 hab/km², 3194 domicílios e 4278 famílias.  
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5.4  Aspectos Socioeconômicos   

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0,744, possui 
98,12% de Água Tratada e 88,54% de esgoto por rede pública. A taxa de 
escolarização e de 93,9% e a população usuária da assistência à saúde no SUS é 
de 92,36%. As principais atividades são a agropecuária e mineração.     

 

5.5  Aspectos Demográficos  

Quadro1: Aspectos Demográficos  

Indivíduos <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-59 60+ Total 
Masculino 64 237 329 359 446 1623 1218 675 3917 
Feminino 50 243 319 360 461 1719 1404 921 5477 

Total 114 480 648 719 907 3342 2622 1566 10398 
FONTE:  SIAB  

5.6  Sistema Local De Saúde  

No município o Conselho Municipal de Saúde promove reuniões mensais. Os 
pacientes geralmente são encaminhados para Conselheiro Lafaiete ou para Belo 
Horizonte, através de veículo cedido pelo governo municipal. 

 

5.7  Território / Área De Abrangência   

A maior parte dos trabalhadores são informais ou trabalhadores rurais e a renda 
provem de trabalho agropecuário, trabalhos assalariados em empresas de 
mineração e empregos na área de serviço. A grande parte dos óbitos vem de 
doenças como HAS, DM e AVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

6 RECURSOS DA COMUNIDADE   

O município conta com 3 unidades básicas de saúde, 1 hospital de baixa 
complexidade tecnológica "com um laboratório 24h com pouca variedade de 
exames", um aparelho de raio x. Nesse hospital são feitos os pronto atendimentos, 
tendo uma sala de emergência e leitos para internação. A cidade possui ainda 10 
escolas "inclusive nas áreas rurais", 1 creche, 1 asilo, 2 casas lar, 1 caps, 2 igrejas 
católicas e 3 laboratórios. 

Serviços existentes (luz elétrica, água, telefonia, correios, bancos);  

Grande parte da cidade é coberta com luz elétrica, água tratada mas que vem sendo 
alvo de reclamações ,pois, segundo informações a tubulação passa por um pasto 
que a contamina. Telefonia de boa qualidade. Possui uma agencia dos correios, 1 
agencia do banco do Brasil, 1 do Itaú e 1 do Bradesco. 

Outros recursos da comunidade, incluindo área de saúde (hospitais, clínicas, 
laboratórios, escolas, creches, igrejas).
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7 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALÉRIA BAETA   

A Unidade Básica de Saúde, na qual atuo e é objeto deste estudo, denomina-se 
Valéria Baeta está localizada no centro da cidade permitindo amplo acesso a todos 
os cidadãos entrerrienses, moradores da região abrangida pela UBS. Esta unidade 
funciona de segunda à sexta feira, de 7:00 às 17:00 horas. A unidade esta inserida 
na estratégia da saúde da família, tendo uma equipe de saúde bucal que ainda não 
se encontra na estratégia de saúde da família. Atualmente não temos a participação 
do NASF. 

                                                                                                                                       

7.1  Recursos Humanos   

Na unidade de saúde Valéria Baeta atuam dois médicos, eu como clínico geral que 
trabalho de segunda a quinta feira de 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 e um 
pediatra que atende às sextas feiras de 7:00 às 11:00. 

Dois dentistas que atendem um de segundas as quartas e uma que atua quintas e 
sextas de 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00. 

Uma Enfermeira que atende de segunda a sexta de 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 
17:00. 

Uma auxiliar técnica em saúde bucal de 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00. 

Uma responsável pela farmácia da Unidade que atua todos os dias de 7:30 às 11:30 
e das 13:00 às 17:00. 

Uma técnica de enfermagem 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00.                              

Seis agentes comunitárias de saúde 7:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 que se 
revezam no horário de almoço para sempre haver algum profissional na unidade de 
saúde.  

 

7.2  Recursos Materiais   

A unidade conta com 3 consultórios médicos, 1 sala de procedimentos, 1 
almoxarifado, 1 copa e cozinha, 1 consultório odontológico completo, 1 sala de 
radiografia odontológica, 1 sala para reuniões e uma entrada ampla para 
acolhimento mais confortável. 
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8 MÉTODOS 

Neste estudo utilizamos o referencial teórico do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) para elaborar o Plano de Ação e foi realizada uma revisão da 

literatura nas bases de dados Scientific electronic library online (SciELO), Biblioteca 

virtual em saúde BVS, PubMed, Portal Coordenação de aperfeiçoamento de pessoa 

de nível superior CAPES e em documentos oficiais do Ministério da Saúde (FARIA, 

et al., 2010). 

 

                                                                                                                                     

Plano de Ação  

Subprojeto 1: Ampliar a cobertura de pacientes portadores de hipertensão e/ou 
diabetes por meio de consulta para todos os usuários cadastrados.  

Adoção de um dia da semana, com 70% das vagas (20 consultas) de consultas para 

os hipertensos e 30% das vagas (06 vagas) para os diabéticos. Realizaremos, no 

mínimo, um atendimento a cada um dos usuários cadastrados no espaço de um 

ano, desde que apresentem as patologias. Esta organização da agenda com a 

programação de atendimento e de atividades educativas busca garantir a presença 

dos usuários nas consultas, uma vez que já tivemos muita dificuldade com outros 

grupos por abandono constante do tratamento. 

Ao implementarmos estas consultas preferenciais de acordo com o tamanho da 

população cadastrada (537 são hipertensos e 113 são diabéticos), estaremos 

promovendo autonomia dos usuários como relata Jardim (2006), que os usuários 

passam a ser ˝portadores de saberes sobre o processo saúde-doença-cuidado, 

capazes de estabelecer uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e de 

desenvolver uma análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de luta e enfrentamento˝.                                                                                                                                                                                                                                            

Subprojeto 2: Implementar, na atenção básica, estratégias multiprofissionais 
para aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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Estabeleceremos reuniões com a equipe, inicialmente mensais, com tarefas para 

cada profissional de saúde, por meio de um fluxograma de atendimento e 

estipularemos o tipo de ação de acordo com a capacidade da equipe, traçando 

estratégias, individuais e de grupo visando informar o paciente sobre a rotina de 

atendimento.  

Este subprojeto contará com a participação de uma nutricionista que terá parte de 

suas consultas reservadas para realizar um diagnóstico nutricional dos pacientes: 

avaliação da freqüência, quantidade e qualidade dos alimentos, intolerâncias e 

alergias alimentares. A nutricionista realizará, ainda, o levantamento de dados 

antropométricos, bioquímicos e a identificação de sinais clínicos nutricionais, 

prescrição e orientação específica da dieta, considerando aspectos              

socioeconômicos, culturais e ambientais, seguimento da evolução nutricional,          

educação nutricional individual e em grupo, estratificação do risco individual dos 

pacientes portadores das doenças e auxiliará nas ações educativas.  

 

Teremos uma enfermeira que ficará responsável por consultas, e seguirá o 

Protocolo de atendimento (formulário padrão: medida da pressão arterial, 

investigação sobre fatores de risco e hábitos de vida, estratificação do risco 

individual, orientação sobre as doenças, uso de medicamentos e seus efeitos 

adversos, avaliação de sintomas e orientações sobre hábitos de vida pessoais e 

familiares, acompanhamento do tratamento dos pacientes com a pressão arterial 

e/ou glicemia sobre controle, encaminhamento ao médico pelo menos anualmente e 

com maior freqüência os casos em que as doenças não estiverem devidamente 

controladas).  

 

A técnica de enfermagem fará pré-consultas preenchendo quesitos dos formulários 

contendo informações técnicas e também ajudará nas atividades educativas. 

                                                                                                                              

As agentes de saúde além de participarem das atividades educativas ficarão 

responsáveis pela marcação das consultas, procura ativa dos ausentes. Dessa 

forma espera-se que se tornem divulgadoras das informações.                                                                                                              
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O médico ficará responsável por uma avaliação clínico - laboratorial dos hipertensos 

e diabéticos, que compreenderá, uma avaliação clínica com pressão e/ou glicemia 

controladas pelo menos uma vez por ano, desenvolvimento de atividades educativas 

e apoio aos demais membros, quando necessário. Serão ao total 26 consultas 

médicas, sendo 19 consultas para hipertensos e 7 para diabéticos, em consonância 

com a VI  Diretriz Brasileira de Hipertensão. 

 

                                                                                                                                                                

Subprojeto 3: Criar grupo de promoção de saúde de hipertensos e diabéticos.  

Na implementação do grupo de promoção de saúde de hipertensos e diabéticos 

serão levados em consideração os resultados da investigação de Bailey et 

al.,(1997). Segundo este autor, 78% dos usuários desejam saber sobre efeitos da 

não-adesão ao tratamento, 90% sobre efeitos colaterais, 60% sobre possíveis 

interações medicamentosas e 82% sobre causas da hipertensão Deve-se destacar 

que, nesse estudo, muitos dos pacientes não sabiam os níveis normais de pressão 

arterial. Os grupos serão formados procurando estabelecer uma relação mais 

estreita entre o usuário e a Unidade Básica de Saúde (UBS) e serão trabalhados os 

temas a partir das necessidades dos usuários, na sala de espera antes das 

consultas, com objetivo de promover saúde e capacitar os pacientes a respeito da 

doença que os aflige, de forma a conseguirmos um tratamento efetivo e duradouro. 

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010), nesse tipo de atividade, o 

paciente se identifica com outros indivíduos com problemas semelhantes, 

aprendendo a expressar seus medos e expectativas. Com isso, passa a compartilhar 

das experiências de todos, a discutir, buscando soluções reais para problemas de 

saúde semelhantes aos seus. 

 
Com a adoção de grupos poderemos sanar as duvidas dos pacientes, capacitando-

os e os tornando portadores da informação para que assim a responsabilidade pelo 

tratamento seja compartilhada com eles e os outros integrantes da equipe. Além de 

conseguirmos aproximar os usuários à UBS, que segundo Jardim (2006), é 

fundamental para ganhar a confiança dos pacientes e também promover interação 

entre eles.  
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Iniciaremos as atividades educativas no primeiro dia de atendimento, sendo 

realizada pelo médico, enfermeira e nutricionista, abordando as características das 

doenças e as conseqüências da não adesão ao tratamento. Estarão presentes todos 

os pacientes que serão encaminhados às consultas posteriormente a atividade 

educativa além dos agentes de saúde que estarão presentes também. 

                                                                                                                                  11 

Estaremos preenchendo formulários com quesitos mínimos necessários para estimar 

a efetividade do tratamento das doenças, com isso estaremos registrando os 

usuários portadores de HAS e DM e categorizando-os de acordo com seu estado de 

saúde atual. Ao nos depararmos com paciente que necessitem de atenção 

especializada encaminharemos mediante vagas no SUS que em media depois de 2 

semanas conseguem uma consulta. 
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9 CONCLUSÃO  

Ao constituirmos a equipe multiprofissional, integrada, coesa teremos condições de 

exercer uma atividade bastante eficiente em prol dos pacientes. Ao concluirmos o 

primeiro subprojeto teremos realizado, pelo menos, uma consulta com cada paciente 

portador de hipertensão e diabetes, além de identificar os usuários com maior risco 

cardiovascular. Assim poderemos levar um serviço mais adequado à população e a 

partir das suas necessidades. 

A abordagem multiprofissional possibilitará aos usuários uma maneira mais efetiva 

para o tratamento contínuo da hipertensão e diabetes, pois de acordo com Silva, 

(2006) e Jardim et al.,(1998) um dos principais problemas está na adesão ao 

tratamento e segundo Strelec (2003) somente através dessa abordagem consegue-

se atingir o objetivo de promover saúde.  

 

Ao realizarmos ações educativas estaremos informando os usuários, portadores das 

doenças e também aos familiares, para que possamos melhorar a percepção das 

exacerbações, conduta mediante crises. Fazendo também que o paciente se informe 

sobre os riscos de não aderência ao tratamento e possíveis conseqüências.  
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