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RESUMO 

 

 

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, o que dificulta e retarda a procura pelo 

tratamento. Na saúde pública é um grande problema a ser enfrentado, pois a cada dia aumenta 

a incidência de casos na população. O objetivo principal do trabalho foi analisar como as 

políticas públicas no município de Uruguaiana vêm enfrentando os problemas da hipertensão 

arterial na visão do profissional gestor das unidades de saúde. Foi desenvolvido um estudo 

referente ao conceito e epidemiologia da hipertensão arterial, políticas implantadas e 

dificuldades em relação ao programa para hipertensos. Como procedimento metodológico 

para o desenvolvimento desta temática usou-se um questionário, com a participação de 12 

gestores que atendem hipertensos na cidade. O estudo revelou que a adesão ao tratamento 

ainda é baixa no município, a minoria mostra interesse ou motivação para levar uma vida 

saudável, na visão do gestor da unidade. As principais dificuldades enfrentadas e que foram 

apontadas pelos gestores das unidades são: falta de motivação e comprometimento com o 

tratamento 38,8%, a falta de medicamentos 22,5%, a falta de mudanças de estilo de vida 

16,6%, recursos materiais/humanos 16,6%. As melhorias apontadas que mais predominaram 

para o enfrentamento da hipertensão: ter mais capacitação de profissionais 21,7%, evitar a 

falta de medicamentos 13%, equipes multiprofissionais 13%. As políticas públicas em vigor 

no município precisam estar mais preparadas e fortalecidas para dar apoio aos hipertensos. 

Parcerias entre comunidade local, unidades de saúde e as famílias são importantes, assim 

como a disseminação de informações, a identificação de responsabilidades e construção de 

apoio mútuo. 

 

 

Palavras chaves: Hipertensão Arterial, Atenção Primária, Saúde Pública. 
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ABSTRAT 

 

 

High blood pressure is a silent illness, which complicates the seeking treatment, delaying it. 

In public health, a major problem to be faced, because every day increases the incidence of 

cases in the population. The main objective of this study was to analyze how public policies 

in Uruguaiana city are facing the problems of hypertension among the view of the 

professional manager of the health units. A study was developed on the concept and 

epidemiology of hypertension, implemented policies and difficulties relative to program for 

hypertension. As a methodological procedure for the development of this theme was used a 

questionnaire, participating 12 managers who treat hypertensive people in the city. The study 

showed that adherence to treatment is still low in the city. And the population shows interest 

or motivation to lead a healthy lifestyle, among the view of the unit manager. The main 

difficulties identified by managers of the units were: lack of motivation and commitment to 

treatment (38.8%), lack of medicines (22.5%), lack of changes in lifestyle (16.6% ), material / 

human resources (16.6%).Most predominant mentioned Improvements to combat 

hypertension: having professional skills (21.7%), prevent lack of medicines (13%), 

multidisciplinary teams (13%). Public policies in the city need to be more ready and 

empowered to support the hypertensive. Partnerships between local community health centers 

and families are important, the dissemination of information, identification of responsibilities 

and build mutual support as well. 

 

 

Key-words: Hypertension, Primary Health, Public Health. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) as doenças crônicas degenerativas 

não transmissíveis atingem de forma aumentada a população mais carente e desfavorecida, em 

países em desenvolvimento.  Em 2.020, no mundo, têm-se uma estimativa de que 73% das 

mortes na população, sejam atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis.  

De acordo com Cunha (2009, p.14) em sua pesquisa:  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, 

sendo responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 
25% das mortes por doença arterial coronariana. 

 

Apenas 27,4% dos pacientes apresentam níveis pressóricos dentro dos limites da 

normalidade do recomendado como ideal, de acordo com Cunha (2009), para a prevenção de 

complicações cardiovasculares. Segundo dados deste autor, a grande maioria da população 

corre sérios riscos com sua saúde, seria por baixa adesão ao tratamento como afirma o 

Ministério da Saúde (2006) em seu Caderno 15, ou seria a falta de políticas públicas a atender 

esta grande demanda? Onde podemos identificar a falha maior? Pesquisas que abordam 

assuntos que atinjam grande número de pessoas são importantes para refletirmos sobre as 

condições de saúde da população, as formas como as políticas públicas vêm sendo conduzidas 

e essas reflexões podem gerar informações importantes para a comunidade local e acadêmica.  

Na Avaliação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus no Brasil do Ministério da Saúde, Brasil (2004, p. 7): “A hipertensão 

arterial e o diabetes são condições inicialmente assintomáticas, altamente prevalentes, de 

alto custo social e de grande impacto no perfil de morbimortalidade da população brasileira, 

trazendo um desafio para o sistema público de saúde.” 

No plano de atenção ao hipertenso do Ministério da Saúde, a identificação precoce e 

assistência são primordiais para o sucesso do controle dos agravos. O paciente precisa ser 

acompanhado, orientado e avaliado pela equipe de saúde ou pela unidade de saúde próxima a 

sua casa, assumindo um compromisso contínuo com o paciente, proporcionando um vínculo 

com a unidade e um atendimento humanizado. Se o plano de atenção for bem conduzido, as 

complicações podem ser evitadas e reduzidas, diminuindo o número de internações e óbitos 

por doenças cardiovasculares, e reduzindo o custo social ao SUS (BRASIL, 2004). 
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No entanto Cunha (2009, p. 10) afirma que: “o maior custo recai sobre os portadores, 

suas famílias, e a comunidade, porque percebemos na prática o ônus econômico que atinge 

toda a população.” 

Identificar as dificuldades apontadas pelos profissionais gestores das unidades de 

atenção primária no município de Uruguaiana é o objetivo norteador da pesquisa, esses 

profissionais atendem diariamente as pessoas que procuram as unidades para resolver seus 

problemas de saúde relacionados à hipertensão arterial.  E como as políticas públicas no 

município vêm enfrentando essa situação na visão do profissional gestor? Acredito que 

pesquisas voltadas para as dificuldades verificadas pelos gestores das unidades sejam poucas.  

E a demanda é grande de quem procura ajuda nas unidades de saúde, segundo Portal Saúde 

são 75% da população que busca atendimento pelo SUS. 

Com esta pesquisa pretende-se fazer um levantamento local a respeito do atendimento 

para hipertensos no município, principalmente em relação às dificuldades e aos problemas, na 

percepção dos gestores das unidades. Com tais propostas pretende-se formular alternativas e 

sugestões para melhorias das políticas implantadas, de acordo com a realidade local. Desta 

forma espera-se contribuir com a satisfação e qualidade de vida dos usuários que procuram as 

unidades do município. E, conseqüentemente, os profissionais de saúde trabalharão mais 

satisfeitos e motivados com os benefícios gerados para a comunidade. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

As doenças de agravos não transmissíveis são um grande problema a ser enfrentado 

pelas políticas públicas e que chegam diariamente às portas das unidades de forma crescente, 

segundo Portal Saúde 75% dos portadores de hipertensão arterial procuram atendimento pelo 

SUS. No município de Uruguaiana também são inúmeros os hipertensos que procuram 

atendimento nas unidades básicas de saúde. 

Com o trabalho será realizado um levantamento das dificuldades enfrentadas pelos 

gestores das unidades de saúde frente ao atendimento dos hipertensos. E, finalmente, como as 

políticas públicas do município vêm sendo desenvolvidas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Na gestão das unidades de saúde o problema a ser enfrentado com a hipertensão é 

crescente, preocupa as famílias e desafia os profissionais na busca da oferecer um tratamento 

adequado e de qualidade. Na população com mais de 40 anos esse problema é presente em 

35% dos brasileiros, segundo Portal Saúde (2004). 

Na atenção primária as políticas públicas de saúde salientam a necessidade de ter um 

atendimento diferenciado, pautado na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, assumindo um compromisso com o vínculo e atendimento humanizado e resolutivo a 

toda população. Levantar os problemas nas políticas implantadas para enfrentar a hipertensão 

poderá contribuir para formular novas alternativas de gestão do programa, contribuindo para a 

qualidade de vida do usuário do SUS e fortalecendo os caminhos da saúde preventiva.  

O estudo e a pesquisa contribuirão de forma significativa para a vida profissional, e 

para a revisão de conceitos. As contribuições para o município serão: levantar alternativas, 

melhorias e visão da realidade local, na atenção primária, na visão do gestor das unidades de 

saúde.    

  

 

1.3 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

Analisar como as políticas públicas no município vêm enfrentando os problemas da 

hipertensão arterial na visão do profissional gestor das unidades de saúde, do município de 

Uruguaiana, RS. 

 

 

1.4 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

 

- Analisar as barreiras a serem enfrentadas pelos gestores das unidades frente ao 

portador da hipertensão; 

- Verificar se o paciente vem aderindo ao tratamento na visão do gestor da unidade de 

saúde; 
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- Observar quais seriam as melhorias necessárias para o município enfrentar o 

problema da hipertensão de forma efetiva na visão do gestor da unidade de saúde. 
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2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

 

A hipertensão arterial é uma doença crônica degenerativa que afeta uma grande parte 

da população segundo Portal Saúde (2004), uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística de 2004, apontou que 17 milhões de brasileiros eram portadores da doença 

equivalendo a 35% da população adulta, esse número é bastante expressivo ainda mais se for 

pensar em políticas públicas para atender à demanda, que conforme características da doença 

necessitaram de acompanhamento contínuo por longos anos e que geralmente procuram 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo informações no Portal Saúde, 75% 

da população procuram atendimento gratuito na rede básica.  

O conceito encontrado para a doença conforme o Ministério da Saúde (2006) é 

definido como: “pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão 

arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de 

medicação anti-hipertensiva” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p.14). 

No Caderno de Atenção Básica/Brasil (2006) a importância dada ao problema é 

evidenciada pelos números, na população com faixa etária entre 30 e 69 anos as doenças 

cardiovasculares foram responsáveis por 65% do total de óbitos, que atinge a população em 

plena fase produtiva, e na faixa etária de 30 a 60 anos, foram responsáveis por 14% da 

totalidade de internações, demandando um grande gasto público. Mas o problema não para aí, 

a hipertensão se não diagnosticada e tratada, ou tratada inadequadamente por negligência do 

paciente, pode ocasionar inúmeras complicações como: doença cérebro-vascular, doença 

arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial periférica. 

A atenção primária tem um papel primordial para acolher esses pacientes e combater 

de forma eficiente esse grande problema, conforme Ministério da Saúde (2006) cerca de 60 a 

80% dos casos podem ser tratados na rede básica. Mas será que esse percentual condiz com a 

realidade das unidades de saúde que deveriam atender a demanda espontânea? Estratégias 

voltadas para a prevenção e conscientização para o tratamento adequado, como o uso correto 

da medicação ininterruptamente, hábitos de vida saudável (alimentação e prática de exercícios 
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físicos), são necessárias para evitar hospitalizações e consequências mais graves à saúde dos 

pacientes.  

Em relação à prevenção destaca-se como prioridade para o Ministério da Saúde (2004, 

p. 14): 

Por tudo isso, a prevenção do diabetes e da hipertensão e de suas complicações é 

hoje prioridade em saúde pública. Ela pode ser efetuada por meio da identificação de 

indivíduos em risco (prevenção primária), da identificação de casos não 

diagnosticados (prevenção secundária) e do tratamento dos casos clínicos visando 

prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção terciária).  

 

 

2.2 POLÍTICAS IMPLANTADAS PARA O HIPERTENSO NO BRASIL 

 

 

A atenção primária teve seu inicio com a Conferência de Alma Ata realizada em 1978, 

no qual ficou estabelecido que os atendimentos primários em saúde são essenciais a 

população, sendo de alcance universal e a todas as famílias da comunidade. E que os sistemas 

de saúde devem ser o primeiro contato com os indivíduos e as famílias, e os cuidados em 

saúde estejam o mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, e 

sejam serviço contínuo de assistência a saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Os quatro atributos ordenadores da atenção primária em saúde segundo Starfiel (apud 

CONASS, 2009, p. 57): 

 
Primeiro contato (acessibilidade ao uso do serviço para cada novo problema); 

longitudinalidade (cuidados ao longo do tempo ao usuário e sua família pela equipe 

de saúde); integralidade (conjunto de serviços que atendam as necessidades 

imediatas); coordenação (capacidade da continuidade de atenção – ordena o fluxo e 

contra fluxo das pessoas). 

 

Conforme Cunha (2009, p.21) surgiu no ano 1986 “[...] o programa de diabetes na 

Divisão Nacional de Doenças Crônico-degenerativas, que tinham como objetivo principal 

reduzir a morbimortalidade pelas complicações de HAS e DM”. 

Em 1994 é criado, o Programa Saúde da Família (PSF), para Mendes (2002) 

representou a proposição de mais longo alcance para a organização de Atenção Primária no 

Brasil. Devido a seu caráter estratégico, ampliando o acesso aos serviços básicos de saúde, 

segundo o mesmo autor, implantado para alcançar a princípio a população mais carente dos 

municípios de todo Brasil, o PSF foi incorporado aos discursos e as agendas dos 

trabalhadores em saúde envolvidos com gestão.   

As equipes do PSF assumem o compromisso de acompanhar de perto a saúde das 

famílias cadastradas de forma permanente, em um território delimitado, fortalecendo sempre a 
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saúde preventiva, estabelecendo vínculos, possibilita o conhecimento da área de atuação 

dentro da comunidade, estabelecendo um agir para a promoção a saúde, sempre de forma 

direta a capacidade de resposta às necessidades das famílias (MENDES, 2002).  

Em 2001 o Ministério da Saúde apresentou o Plano de Reorganização para 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, com protocolos de atendimento, com o propósito de 

vincular os pacientes às unidades de saúde, garantindo-lhes acompanhamento e atendimento 

sistemático, capacitando os profissionais de saúde e a reorganização dos serviços 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

No ano de 2002 o governo federal criou o Programa chamado Hiperdia através da 

Portaria nº 371/GM, um Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus (DM), no qual as pessoas eram cadastradas e acompanhadas na unidade 

onde estavam recebendo tratamento. De acordo com Gomes, Silva e Santos (2010) o 

programa estabelece metas e diretrizes, para ampliar as ações de prevenção, diagnostico, 

tratamento e controle dessas doenças, mediante a reorganização do trabalho de atenção a 

saúde nas unidades de apoio. Conforme o mesmo autor trata-se de reuniões (grupos) nas 

unidades, para hipertensos e diabéticos, no qual os participantes do grupo recebem apoio para 

seguir o tratamento, aprendem sobre sua doença, escutam dicas de como manter uma vida 

mais saudável, expõem suas dificuldades, compartilham experiências e recebem a medicação 

necessária para o tratamento. 

Para Cunha (2009, p.22): 

 

O Hiperdia, portanto, foi concebido para permitir o monitoramento dos pacientes 

captados neste plano e gerar informações para a aquisição, dispensação e 

distribuição de medicamentos, de forma regular e contínua, a todos os pacientes 

cadastrados. 

 

Os grupos são extremamente importantes para a orientação do paciente frente a um 

tratamento que talvez e quase sempre será continuo ao longo de toda sua vida. Esta estratégia 

fortalece o vínculo com a saúde das localidades, encurta a distância entre profissional de 

saúde e paciente, estimula o auto-cuidado, e muitos familiares ao trazer o paciente, ouvem as 

palestras e acabam participando do cuidado (CUNHA, 2009).  

Para o Ministério da Saúde (2006), através do programa Hiperdia, com o 

preenchimento da planilha de acompanhamento de forma universal para todas as unidades são 

gerados dados da população assistida de maneira informatizada podendo ser acessada através 

do DATASUS, a nível municipal, estadual e criando uma base nacional de informações, e 

também a planilha preenchida pelos profissionais fica no cadastro do paciente para ser 
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acompanhada e modificada se necessário a cada atendimento na unidade de saúde, produzindo 

assim novos dados ao sistema quando renovado a começar pela esfera municipal, gerando um 

fluxo contínuo de informações de pacientes com DM tipo 1 e DM tipo 2, hipertensão arterial e 

hipertensão arterial associada a DM tipo 1 e tipo 2.  

São produzidos dados obrigatórios do paciente: dados de identificação da unidade, 

dados de identificação do cadastrado, número da carteira de identidade, endereço, tipo de 

medicação em uso para o tratamento prescrito pelo médico, hábitos de vida, histórico familiar, 

dados clínicos. Esses dados podem trazer inúmeras informações que auxiliarão o profissional 

a conhecer seu paciente, como conduzir o tratamento e orientações preventivas e também 

gerar dados a respeito da comunidade que está sendo acompanhada pela unidade de saúde, 

entre outros.  

O Ministério da Saúde (2006) orienta que, o atendimento seja por uma equipe 

multiprofissional, sempre que possível composta de médico, enfermeiro, nutricionista, 

assistente social, psicólogo, agentes comunitários de saúde, professor de educação física.  

Exercendo suas funções que contemplem a efetiva promoção à saúde, conforme Ministério da 

Saúde (2006, p.24): 

 

Promoção à saúde (ações educativas com ênfase em mudanças do estilo de vida, 
correção dos fatores de risco e divulgação de material educativo); treinamento de 

profissionais; encaminhamento a outros profissionais, quando indicado; ações 

assistenciais individuais e em grupo; gerenciamento do programa. 

 

 

2.3 DIFICULDADES EM RELAÇÃO AO PROGRAMA PARA HIPERTENSOS 

 

 

Em um segundo momento, serão abordadas as dificuldades que as pesquisas apontam 

em relação ao programa hiperdia e ao atendimento ao hipertenso realizado nas unidades de 

saúde e as dificuldades que os profissionais de saúde apontam em relação ao portador de 

hipertensão arterial conduzir o seu tratamento. 

 O SUS como novo modelo técnico assistencial para Barbosa e Carvalho (2010) é 

baseado no processo saúde-doença de forma ampliada, que necessitam de políticas públicas 

mais amplas, capazes de promover qualidade de vida, visando à integralidade da assistência, 

com ações e serviços contínuos e à prevenção e cura, individual e coletiva.  
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É muito importante na colocação de Carvalho e Barbosa (2010, p.45) de modo geral 

para a saúde pública: “A oferta de serviços cuja organização atenda à demanda espontânea.”  

Pensando no atendimento para o hipertenso, todas as unidades de saúde deveriam ser 

capazes de ofertar um atendimento contínuo e de livre demanda, concretizando um sistema de 

saúde voltado para a atenção primária de qualidade, pois muitas vezes a oferta do atendimento 

é enfrentando filas, na maioria das vezes de madrugada, para conseguir fichas para seu 

atendimento, ou esperando dias para conseguir o atendimento que procuram (CARVALHO e 

BARBOSA, 2010). 

Logo no início do caderno 15 do Ministério da Saúde (2006), afirma que devido ao 

curso da patologia ser assintomática, seu tratamento e diagnóstico geralmente são 

negligenciados, a baixa adesão ao tratamento pelo paciente, são os principais fatores que 

determinam um baixo controle da HA aos níveis normais no mundo.  

Para Sarquis et. al. (1998) a adesão ao tratamento significa o grau de concordância 

entre a orientação recebida (em relação à frequência de consultas, aos cuidados, à terapia não 

medicamentosa e medicamentosa) e a conduta do paciente, e adesão pode ser vista sobre 

varias óticas segundo sua pesquisa, estar relacionada a vários fatores: no paciente, a 

complexidade do regime terapêutico (a adesão é melhor em pacientes que nunca mudaram de 

regime terapêutico e tomaram somente um comprimido), o comprometimento do cuidador e o 

conhecimento a respeito da doença. 

Existem inúmeros artigos abordando a falta de adesão ao tratamento medicamentoso 

para os hipertensos no Brasil, sendo um assunto amplamente discutido entre os profissionais. 

O fato de a pessoa muitas vezes não estar sentindo nenhum mal estar, os leva a parar de tomar 

a medicação, e voltar a fazer uso quando sentir algum sintoma diferente, um mal estar, sendo 

um grande risco a sua saúde, pois esta interrupção pode ter consequências sérias, com danos 

irreversíveis. 

Apenas 27,4% dos pacientes apresentam níveis pressóricos dentro dos limites da 

normalidade dentro do recomendado como ideal, de acordo com Cunha (2009), para a 

prevenção de complicações cardiovasculares. Segundo dados alarmantes deste autor, a grande 

maioria da população apresente riscos sérios a sua saúde, seria por baixa adesão ao tratamento 

como afirmou em parágrafo anterior o Ministério da Saúde ou seria a falta de políticas 

publicas a atender esta grande demanda. 

Outras dificuldades apontadas por Cunha (2009) em relação ao acompanhamento do 

hipertenso é em relação ao processo de trabalho das equipes de saúde, resistência dos 

profissionais para aderirem ao programa, baixa acessibilidade da população aos serviços de 
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atenção primária e o não preenchimento correto das fichas de acompanhamento. Outro ponto 

fundamental que o autor ressalta é a importância de relação entre o paciente e membro da 

equipe. 

Para Borges e Caetano (2005) o abandono do tratamento é um problema frequente e 

um desafio a ser enfrentado para o controle adequado da hipertensão arterial. 

Na pesquisa de Paula et al. (2011) a insuficiência dos medicamentos distribuídos aos 

pacientes, ou a prescrição de medicamentos que não existem na rede básica e precisam ser 

comprados, sendo que a população tem muita dificuldade de adquirir este medicamento de 

forma contínua, a barreira financeira é um fator que prejudica o tratamento. E a visão que o 

paciente tem sobre sua doença causa medo e insegurança. 

A falta de informações sobre a doença é comum na maioria dos pacientes atendidos, 

devido a consultas rápidas e com pouco esclarecimento. O profissional precisa ter mais 

sensibilidade para entender o contexto e paciência para esclarecer suas dúvidas, pois neste 

momento elas precisam ser sanadas, mesmo que, em muitas vezes, com a dificuldade de 

entendimento por parte dos pacientes. 

Na pesquisa realizada de Castro e Car (1999), revelaram que o que mais dificulta o 

tratamento, no ponto de vista dos pacientes é: comer alimentos sem sal, ter dinheiro para 

comprar a medicação, distância ate o serviço de saúde, pagar o transporte até posto de saúde e 

também que metade da população desconhecia que seu tratamento seria para sempre. 

Para Santos (2011) os nós críticos em seu estudo em uma unidade de saúde da família, 

apontam que as dificuldades no atendimento para o hipertenso são: a falta de programação 

eficiente das atividades, não utilização de protocolos, falta de equidade na distribuição de 

consultas e muitos pacientes não consultavam uma vez ao ano. 

Em inúmeros casos os pacientes fazem uso da medicação por muitos meses, até anos, 

sem fazer uma revisão médica, para avaliar seu estado de saúde e se a medicação está sendo 

suficiente para equilibrar a pressão arterial. 

 



 

 

19 

3    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza quantitativa e qualitativa de 

caráter descritivo e transversal.  

Martins e Bogus (2004) consideram que o uso da abordagem qualitativa e quantitativa 

na mesma pesquisa é indicado, pois as duas podem se complementar. 

A pesquisa utilizará técnicas de abordagem do tipo descritiva, pois visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis; envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática assumem, em geral, a forma de levantamento (SILVA & MENEZES, 

2001). 

Também tem um cunho transversal, pois segundo Jung (2003), o pesquisador coleta os 

dados do experimento em um único instante no tempo, obtendo um recorte momentâneo do 

fenômeno investigado, sem uma reavaliação posterior destes dados. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO 

 

 

A população foi composta pelos gestores das unidades de saúde que atendem 

hipertensos no município de Uruguaiana – RS.  

 

 

3.3 AMOSTRA 

 

 

A pesquisa estava prevista para ser realizada junto aos 14 gestores das unidades de 

saúde na cidade de Uruguaiana, no entanto, em função de dois deles estar em férias, a 

pesquisa foi realizada com 12 gestores. 
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3.4 OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

- As unidades de saúde do município de Uruguaiana foram selecionadas conforme 

disponibilização de atendimento para o hipertenso, sendo 14 unidades na cidade de 

Uruguaiana; 

- Os profissionais gestores foram convidados a participar da pesquisa através de uma 

carta direcionada ao setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, 

explicando detalhadamente todos os procedimentos a serem adotados na pesquisa; 

- Junto com o questionário, foi encaminhado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para cada profissional que aceitou participar do estudo, explicando assim os 

procedimentos adotados na pesquisa; 

- Os dados coletados foram primários com auxilio de um questionário estruturado, 

com perguntas abertas e fechadas. 

- Os dados da pesquisa foram analisados da seguinte forma: trabalhando as amostras 

reunidas e usando a análise de co-ocorrências, segundo referências de Minayo 2010.    
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4    APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa foi realizada junto às unidades básicas de saúde do município de 

Uruguaiana que atendem hipertensos, com os gestores das unidades, todas enfermeiras. Foram 

convidadas a participar voluntariamente. Cada uma das unidades de saúde foram visitadas e 

entregue pessoalmente o questionário, que está anexado, juntamente com o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Em duas unidades de saúde os gestores não se encontravam, pois estavam em férias, e 

não havia substituto no local, no momento da pesquisa.  

As questões aplicadas serão analisadas e discutidas, no texto que segue para verificar 

como as políticas públicas voltadas para os hipertensos em Uruguaiana vêm enfrentando este 

problema, na visão do gestor da unidade de saúde. 

A pesquisa contou com a participação de 12 gestores dos 14 que trabalham com 

hipertensos nas unidades básicas de saúde da cidade de Uruguaiana, representando 85,71% 

das unidades pesquisadas. 

Na primeira questão: na opinião do gestor da unidade de saúde a adesão ao tratamento 

da hipertensão arterial é baixa?  

 

Tabela 01 - Adesão ao Tratamento para Hipertensão Arterial nas Unidades de Saúde do Município de 

Uruguaiana. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Na tabela 1, observa-se que na visão do gestor da unidade 33,3% responderam que a 

adesão é baixa ao tratamento, 41,6% responderam que na maioria a adesão é baixa. O que 

nestas duas categorias já corresponde a 75%. No Caderno 15 do Ministério da Saúde (2006), a 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Sim 04 33,3% 

Não 01 8,3% 

Na Maioria 05 41,6% 

Na Minoria 02 16,6% 

Total 12 100% 
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adesão ao tratamento é baixa; nos pacientes que frequentam as unidades de saúde pesquisadas 

também encontram-se nesta situação: com baixa adesão ao tratamento, na visão do gestor. Um 

grande desafio para as equipes nas unidades de saúde, pois os pacientes que já sabem do 

problema de saúde não aderem ao tratamento de forma ideal, imaginemos os muitos que ainda 

não sabem do seu problema.  

Somando-se essas duas situações: os pacientes hipertensos que na maioria não aderem 

ao tratamento e as pessoas que ainda não sabem que são hipertensos, correspondem a um 

grande número de pessoas com sérios riscos a sua saúde. No restante com 8,3% a adesão não 

é baixa, e 16,6% na minoria a adesão é baixa. No Painel de Indicadores 7 do Ministério da 

Saúde (2010), uma parcela adulta da população não sabe que é hipertensa.  Para o Ministério 

da Saúde (2010, p. 18): “Os processos históricos e sociais do último século desencadearam 

na sociedade transições demográfica, nutricional e epidemiológica que levam a hipertensão e 

o diabetes a assumirem um papel crescente e preocupante.” Para Borges e Caetano (2005) o 

abandono do tratamento é um problema frequente e um desafio a ser enfrentado para o 

controle adequado da hipertensão arterial. 

Para Castro e Car (1997), a falta de adesão ao tratamento é um desafio para a equipe 

de saúde, pois as taxas de abandono são (cerca de 30% a 50%), principalmente entre os 

sintomáticos. 

Na segunda pergunta do questionário: Na unidade de saúde que atua, existem grupos 

(reuniões) para dar apoio ao tratamento, conhecimento sobre a doença, esclarecer dúvidas, 

trocar experiências com os hipertensos? 

 

Tabela 2 – Existem Grupos de hipertensos nas unidades de saúde? 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Em 50% das unidades pesquisadas, na tabela 2 existem grupos de hipertensos ou 

reuniões de esclarecimento e troca de experiências, sendo muito bom para o fortalecimento do 

tratamento e criando vínculo entre o paciente e o profissional de saúde. O ideal seria ter 

grupos em todas as unidades de saúde, para atingir um número maior de comunidades 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Sim 06 50,0% 

Não 06 50,0% 

Total 12 100% 
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atendidas e orientadas sobre o problema da hipertensão. Pois mesmo os grupos de hipertensos 

existindo, é muito difícil a participação ser de 100%, nas comunidades. 

Os cuidados de saúde devem ser levados e devem estar o mais próximo possível dos 

lugares onde pessoas vivem e trabalham, e que seja um serviço de assistência contínuo a 

saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Na pesquisa realizada Castro e Car (1999), revelou 

que pagar o transporte até posto de saúde dificulta o tratamento no ponto de vista do paciente. 

O atendimento em grupo acaba tendo um efeito terapêutico, pois os usuários estão reunidos 

em torno de um problema comum e acolhidos por uma equipe profissional que os apóia em 

suas dificuldades (SANTOS; ANDRADE, 2003). Para Braga (2007, p.7): “A relação entre o 

paciente e membros da equipe de saúde é um aspecto de real relevância no processo de 

adesão às ações de um determinado programa ou intervenção, como as ações em grupo.” 

Na terceira questão, foi perguntado se a equipe, de forma individual orienta os 

pacientes quando estão na unidade de saúde, através do diálogo, não sendo necessariamente 

uma consulta, ao buscar o medicamento, verificar a pressão arterial ou solicitar informações. 

 

Tabela 3 – Ações educativas através do diálogo individual com os pacientes. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Nos resultados da tabela 3, pode-se perceber que em 83,3% as equipes geram diálogos 

de forma individual com os pacientes hipertensos ao estarem na unidade de saúde. As ações 

educativas de acordo com Medeiros (2006, p.22): 

 

O reconhecimento prévio do paciente com maior tendência para não aderir ao 

tratamento recomendado proporciona às equipes de saúde a possibilidade de 

priorizar ações educativas para esse grupo específico, podendo assim ajudá-los a 

seguir o tratamento da forma mais adequada para o seu contexto pessoal, cultural e 

sócio-econômico, sem prejuízos para sua saúde ou exposição a riscos indevidos 
(MEDEIROS, 2006, p.22). 

 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Sim 10 83,3% 

Não 01 08,3% 

Às Vezes 01 08,3% 

Total 12 100% 
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Para Figueiredo e Asakura (2010) a comunicação entre a equipe (em sua pesquisa) 

precisa ser melhorada, sendo imprescindível para o tratamento do paciente e discutir as 

dificuldades encontradas e buscar formas de resolvê-las. Na mesma questão 3, 8,3% 

responderam não mantém diálogo com os pacientes e 8,3% às vezes, essas situações não 

geram vínculo com a equipe de saúde que está ali para orientá-los e motivá-los ao tratamento. 

Na quarta pergunta, solicitou-se o tempo de atuação do gestor na unidade de saúde. 

 

Tabela 4 - Tempo de atuação como gestor na unidade de saúde. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

O grupo de gestores, nesta pesquisa são todos enfermeiros, que atendem pacientes com 

hipertensão arterial; em relação ao tempo de atuação é bem diversificado. Na Tabela 4, 

predomina o grupo com menos de um ano 25%; somando-se ao grupo de mais de um ano 

16,6%; de dois a três anos 16,6%. Totalizam 58% dos gestores atuam a menos de dois anos.  

Para Junqueira (1990, p. 1): “A gerência dos serviços de saúde requer conhecimentos 

e habilidades nas dimensões técnica, administrativa e psicossocial. O gerente deve mobilizar 

e comprometer seus funcionários na organização e produção dos serviços de saúde.”  

Em relação à gerência dos serviços de saúde para André e Ciampone (2007, p. 835): 

“[...] a percepção dos gestores em relação às competências para gerir uma UBS baseia-se 

em uma visão simplista que influencia diretamente o modo de operacionalização das 

estratégias e na dinâmica das equipes, dificultando a implementação de propostas mais 

eficazes.” 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Menos de 1 ano 03 25% 

Mais de 1 ano 02 16,6% 

De 2 a 4 anos 02 16,6% 

De 5 a 10 anos 02 16,6% 

De 10 a 20 anos 02 16,6% 

Mais de 20 anos 01 8,3% 

Total 12 100% 
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Na quinta pergunta, foi solicitado ao gestor, se na unidade de saúde onde atua, faltam 

medicamentos para os hipertensos de uso contínuo. 

 

Tabela 5 – Falta de medicamentos para os hipertensos de uso contínuo.  

FONTE: O Autor (2012) 

 

Observa-se que a falta de medicamentos na Tabela 5, para os hipertensos é comum nas 

unidades, o que correspondeu na pesquisa 91,6% sempre está faltando algum medicamento, e 

em apenas 8,3% das unidades pesquisadas (às vezes faltam). Em nenhuma unidade, existem 

todos os medicamentos prescritos de acordo com a pesquisa. Isto dificulta muito o tratamento, 

pois muitos não compram a medicação que está em falta, para alcançar o tratamento contínuo 

e ideal, segundo a prescrição médica. 

A insuficiência dos medicamentos distribuídos aos pacientes na rede básica, na 

pesquisa de Paula et al. (2011), é um fator que prejudica o tratamento. No estudo de Santa-

Helena, Nemes e Eluf Neto (2010) as pessoas que necessitam comprar o medicamento, 

geralmente não aderiram ao tratamento. Para Castro e Car (1997) a acessibilidade aos serviços 

de saúde é a capacidade que um grupo busca para obter atenção em um determinado local e 

tempo, dificultando ou facilitando o uso por parte do cliente. 

 No programa do SUS, para hipertensos e diabéticos (Hiperdia), os medicamentos 

básicos para o hipertensos são: captopril, hidroclotiazida, propranolol, furosemida e enalapril, 

no qual o programa visa: o estabelecimento de diretrizes voltadas para o aumento da 

prevenção, detecção, tratamento e controle desses agravos.  Sendo garantia de o cidadão 

procurar a unidade de saúde, para retirar os medicamentos quando necessário, mediante 

prescrição médica, fonte do Ministério da Saúde (2006), página 28. 

Na visão do gestor da unidade foi solicitado na questão 6 (apêndice), sobre as 

condições físicas da unidade, para oferecer um bom ambiente de trabalho para os funcionários 

e um ambiente acolhedor para os usuários.  

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Nunca Faltam 00 0% 

Sempre Faltam 11 91,6% 

Às Vezes Faltam 01 8,3% 

Total 12 100% 
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Tabela 6 – Condições físicas da unidade de saúde. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Na Tabela 6 as respostas relacionadas a condições físicas precárias da unidade 

corresponderam a 16,6%, em relação à falta de melhorias 50%, essas duas respostas somam 

66,6%.  E por último com 33,3%, as condições físicas de atendimento e trabalho estão em 

ótimas condições. Minas Gerais (2004, p. 6):  

 
Os ambientes destinados à prestação dos serviços de saúde de diferentes naturezas 

retratam os diversos caminhos percorridos pela saúde pública no Brasil. As 

representações sociais desses ambientes, vindas da sociedade, em especial, das 

Unidades Básicas De Saúde, evidenciam, os vários modelos assistências que 

predominaram ao longo do Sistema de Saúde Brasileiro. 

 

Na questão 7 foi perguntado aos gestores sobre os recursos humanos,  os funcionários 

que atendem na unidade são  suficientes para atender a demanda espontânea, evitando vilas 

longas, desconforto na espera para prestar o atendimento. E também os profissionais são em 

número ideal para oferecer um atendimento com orientações e esclarecendo dúvidas 

(educação em saúde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Em Ótimas Condições 04 33,3% 

Está Precário 02 16,6% 

Faltam Melhorias 06 50,0% 

Total 12 100% 
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Tabela 7 – Os funcionários que atendem na unidade são o suficiente? 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Após análise das respostas, observa-se na tabela 7 que na maioria com 83,4% a 

quantidade de profissionais atuantes na unidade de saúde não é o suficiente para atender a 

população, em especial o hipertenso, na visão do gestor, de forma a não gerar tempos longos 

em filas de espera. Para Barbosa e Carvalho (2010, p. 45) de modo geral para a saúde pública 

o ideal seria: “A oferta de serviços cuja organização atenda à demanda espontânea.” 

Consequentemente as abordagens individuais, com diálogo, ao procurar ajuda na 

unidade de saúde, ficam reduzidas, devido número insuficiente de profissionais.  O Ministério 

da Saúde orienta para que o paciente não abandone o tratamento, a hipertensão arterial exige 

uma motivação contínua, para a manutenção do tratamento, neste caso a abordagem 

multiprofissional é fundamental (BRASIL, 2006).  

Brasil (2007, p. 19):  

 
Neste contexto, a decisão do gestor em investir seus recursos institucionais, humanos e 
financeiros na garantia dos atributos da Atenção Básica/Saúde da Família é fundamental. Para 

isso, cada um, em seu âmbito, lança mão de ações e instrumentos que vão refletir diretamente 

na vida do cidadão. 

 

Em 16,6% a quantidade de funcionários é em bom número para atender a demanda nas 

unidades de saúde, na tabela 7.  

A análise da questão 8 e 9 A, foi de acordo com as referências que Minayo (2004), 

análise de co-ocorrências, está podendo ser uma palavra chave para categorização do tema, 

extraído de um texto com as partes de uma mensagem e assinala a presença simultânea.  

Na sequencia do questionário, pergunta 8 (apêndice), foi solicitado ao gestor da 

unidade, quais melhorias seriam importantes para o município de Uruguaiana, no 

enfrentamento da hipertensão arterial. Esta questão foi aberta (resposta descritiva). Para 

MINAYO (2004, p. 119): “A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social.” 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

É Suficiente 02 16,6% 

Não é Suficiente 10 83,4% 

Total 12 100% 
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Foram separadas (extraídas dos textos), de acordo com as respostas, 11 categorias, 

para a pergunta 8, no qual esta na tabela:  

 

Tabela 8 – Melhorias para o enfrentamento da HA no município. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

Pela análise das respostas na tabela 8, as melhorias apontadas para o município, pelos 

gestores das unidades de saúde seriam: ter capacitações profissionais 21,7%, em segundo 

lugar, empatados está a falta de medicamentos 13% e falta de equipe multiprofissional 13%, 

somando-se a essas três categorias totalizam 48%. Em terceiro lugar em igual número, as 

melhorias seriam: coordenação atuante, mais atendimento médico, comprometimento com o 

serviço, não respondeu; cada categoria apresentou 8,6%. E em quarto lugar e por último com 

4,3%: mais unidades de saúde, empenho nacional, grupos de ajuda e contratação de agentes 

comunitários de saúde.  

Uma frase que vai de encontro a análise das dificuldades na visão do enfermeiro 

gestor, Brasil (2007, p. 19): “A Atenção Básica, como reorganizadora do sistema de saúde, 

pode reconduzir a comunidade ao seu papel a partir da definição das necessidades e direitos 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Capacitação Profissional 05 21,7% 

Coordenação Atuante 02 8,6% 

Mais Atendimento Médico 02 8,6% 

Mais Unidades de Saúde 01 4,3% 

Empenho Nacional 01 4,3% 

Medicamentos 03 13,0% 

Equipe Multiprofissional 03 13,0% 

Comprometimento no Serviço 02 8,6% 

Grupos de Ajuda 01 4,3% 

Agentes de Saúde 01 4,3% 

Não Responderam 02 8,6% 

Total 23 100% 



 

 

29 

da população, respeitando a realidade de cada região.” Podemos observar que a falta de 

medicamentos e equipe multiprofissional, continua sendo uma dificuldade para o município, 

de acordo com a pesquisa. 

Para Braga (2006, p. 7): “Nos protocolos de atendimento aos usuários da atenção 

básica preconizados pelo Ministério da Saúde observa-se frequentemente a importância da 

abordagem multiprofissional.”  

Em seu texto Cunha (2009, p.17) fala das dificuldades da atenção primária e 

diversidade local:  

Este desafio é, sobretudo da atenção primária, notadamente da saúde da família, espaço 

prioritário e privilegiado da atenção á saúde que atua como equipe multiprofissional e cujo 

processo de trabalho pressupõe vínculo com a comunidade e a clientela adstrita, levando em 

conta a diversidade cultural, racial religiosa e outros fatores sociais envolvidos. 

 

Na questão 9 A (apêndice), foi perguntado aos gestores em sua experiência com 

atendimento aos pacientes hipertensos, quais as maiores dificuldades no atendimento diário. 

Foram extraídas das respostas 5 categorias, que estão na próxima Tabela 9: 

 

Tabela 9 - Dificuldades para os gestores no atendimento diário ao hipertenso. 

FONTE: O Autor (2012) 

 

A maioria com 38,8%, respondeu que sua dificuldade no atendimento ao paciente seria 

a falta de motivação e comprometimento diário com o tratamento, por parte do paciente. A 

hipertensão arterial é geralmente uma doença assintomática, levando o paciente a não seguir 

as orientações, pois não sente nenhuma alteração em seu corpo. Brasil (2004, p. 7): “A 

hipertensão arterial e o diabetes são condições inicialmente assintomáticas, altamente 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Falta de Motivação/ 

Comprometimento Tratamento 
07 38,8% 

Falta Medicação 04 22,5% 

Falta Mudança de Hábitos 03 16,6% 

Recursos Humanos/ Materiais 03 16,6% 

Falta Tempo para Atendimento 01 5,5% 

Total 18 100% 
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prevalentes, de alto custo social e de grande impacto no perfil de morbimortalidade da 

população brasileira, trazendo um desafio para o sistema público de saúde.”  

A hipertensão se não diagnosticada e tratada, ou tratada inadequadamente por 

negligência do paciente, pode ocasionar inúmeras complicações: doença cérebro-vascular, 

doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial 

periférica, Brasil (2006). Na pesquisa de Busnello et al também refere que a adesão ao 

tratamento é baixa: “[...] a maior parte dos pacientes com diagnóstico de hipertensão 

apresentam uma má adesão ao tratamento da pressão arterial, embora, na prática clínica, 

observa-se que muitos pacientes sequer retornam às consultas médicas regulares.” 

(BUSNELLO et al, 2001, p. 49). Para Castro e Car (1997), a falta de adesão ao tratamento é 

um desafio para a equipe de saúde, pois as taxas de abandono são (cerca de 30% a 50%), 

principalmente entre os sintomáticos.  

A falta de medicamentos 22,5% apresentou a segunda categoria mais apontada como 

dificuldade, na questão 8, esta situação foi apontada também como dificuldades nas políticas 

públicas no município. A falta de mudanças de hábitos de vida e dificuldade com os recursos 

humano-materiais, ambas as categorias corresponderam a 16,6% cada uma. E por último falta 

de tempo para o atendimento com 5,5%. Muitas vezes os funcionários ficam sobrecarregados 

com muitas funções e são poucos para atender a demanda.  

Na ultima questão, 9B, foi perguntado aos gestores se eles percebem motivação, 

interesse e hábito por parte dos pacientes que procuram a unidade, portador de hipertensão 

arterial, em viver uma vida com práticas de exercícios físicos, alimentação saudável, 

diminuição do uso sal e uso correto da medicação. As respostas foram as seguintes, que 

constam na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Interesse (motivação) do paciente em levar uma vida mais saudável. 

FONTE: O Autor (2012) 

Categorias  Nº de Respostas Percentual (%) 

Todos Praticam 00 0,0% 

Muitos Praticam 06 50,0% 

Poucos Praticam 06 50,0% 

Nenhum Pratica 00 0,0% 

Total 12 100% 
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Percebe-se que a dificuldade com a adesão ao tratamento continua se confirmando no 

questionário aplicado, pois muitos praticam 50% e poucos praticam 50% uma vida mais 

regrada, na visão do gestor. Os pacientes até podem tomar a medicação corretamente, mas 

mudar o estilo de vida, poucos conseguem. Se a família não participar desta mudança e 

apoiar, ficará bem mais difícil, um exemplo é a restrição de sal na alimentação. Todos na 

família precisam saber dos benefícios das mudanças de estilo de vida e um apoiar o outro. 

Seria uma mudança na família (o processo juntamente), para refletir os efeitos mais 

fortemente no paciente. Para o Ministério da Saúde: “[...] com o intuito de formar parcerias e 

concentrar esforços na busca por dias e vidas mais saudáveis.” (BRASIL, 2010, p. 7).  

Em relação à população idosa Amedei e Silva (2009, p.130): “Com projeções para 

2025 de aproximadamente 34 milhões desses indivíduos. Surge a necessidade de uma 

assistência mais adequada, com ênfase em melhor qualidade de vida e na tentativa de 

contribuir para um envelhecimento promissor.” 

No Painel de Indicadores do SUS salienta Brasil (2010, p. 24): 

“A epidemia mundial da obesidade já se manifesta na população brasileira em ambos os sexos, 

e não apenas nos adultos, mas também entre os adolescentes. Esta situação é condizente com a 

manifestação cada vez mais precoce de doenças crônicas nessa fase da vida, como o diabetes, a 

hipertensão [...]”. Modificação de estilo de vida é de fundamental importância no processo 
terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao 

consumo de sal, controle de peso, prática de atividade fisica, tabagismo e o uso excessivo de 

álcool, são fatores de risco que devem adequadamente abordados e controlados, sem o que, 

mesmo doses progressivas de medicamentos não resultarão alcançar os níveis recomendados 

de pressão arterial. (BRASIL, 2006, p. 7) 

 

A abordagem multiprofissional é de suma importância neste processo de mudanças na 

vida dos pacientes, a motivação pode começar sempre que o paciente entrar na unidade de 

saúde, apesar de não ser tarefa fácil. As ações comuns à equipe multiprofissional são: ações 

educativas (divulgação de material educativo) na mudança de estilo de vida, capacitação 

profissional, ações individuais e em grupo, encaminhamentos a outros profissionais quando 

indicado, Brasil (2006). 

Para Santa-Helena, Nemes e Eluf Neto (2010) intervenções para melhorar a adesão ao 

tratamento apresentam resultados limitados e precisam ser desenvolvidas de acordo com a 

realidade local, adaptadas as características das pessoas e no contexto dos serviços. 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A hipertensão arterial acomete em grande magnitude a população brasileira e de forma 

crescente. O sistema público de saúde encontra diariamente um grande desafio a ser 

enfrentado nas unidades de atenção primária, pois a maioria da população hipertensa procura 

ajuda no SUS. A identificação precoce e assistência são primordiais para o controle dos 

agravos segundo Mistério da Saúde. Na atenção primária existe a necessidade de se ter um 

atendimento diferenciado pautado na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, assumindo um compromisso com o vinculo e atendimento humanizado e resolutivo a 

toda população. É importante o envolvimento da família no cuidado ao paciente e na mudança 

de estilo de vida, somando forças no combate a hipertensão. 

Na visão do gestor das unidades de saúde que atendem hipertensos em seu cotidiano 

no município de Uruguaiana muitas são as dificuldades a serem enfrentadas. Participaram da 

pesquisa 12 gestores, na cidade de Uruguaiana que oferecem atendimento aos hipertensos, no 

mês de janeiro de 2012.  

Os questionamentos que nortearam a pesquisa foram: analisar como as políticas 

públicas no município vêm enfrentando os problemas da hipertensão arterial na visão do 

profissional gestor das unidades de saúde e as barreiras a serem enfrentadas pelos gestores 

frente ao portador da hipertensão; verificar se o paciente vem aderindo ao tratamento. 

A maioria da população que procura a atenção primária a adesão ao tratamento é baixa 

na visão do gestor, no município de Uruguaiana. E minoria da população, mostra interesse ou 

motivação para levar uma vida saudável. 

Em 83,3% das unidades de saúde existem orientações individualizadas (diálogo) por 

parte dos funcionários e em 50% das unidades pesquisadas existem grupos de hipertensos. 

Orientar o portador de hipertensão arterial é primordial para prevenção de complicações a 

saúde e fortalece o vínculo com a unidade de saúde. Apesar de que em 83,4 % das unidades a 

quantidade de funcionários não é suficiente para atender a demanda espontânea. 

Na maioria das unidades pesquisadas 91,6%, estavam faltando medicamentos de uso 

contínuo para os hipertensos. Um dado alarmante constatado, o qual pode prejudicar o 

tratamento. Em outras pesquisas consultadas a maioria da população hipertensa não compra a 

medicação que estava faltando na unidade de saúde, ficando o tratamento incompleto.  

As principais dificuldades enfrentadas apontadas pelos gestores das unidades de saúde 

em seu trabalho foram: falta de motivação e comprometimento com o tratamento 38,8%, a 
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falta de medicamentos 22,5%, a falta de mudanças de estilo de vida 16,6% e recursos 

materiais/humanos 16,6%. 

As melhorias apontadas para o enfrentamento da hipertensão no município, pelos 

gestores das unidades de saúde seriam: ter capacitações profissionais 21,7%, evitar a falta de 

medicamentos 13%, equipe multiprofissional 13%. Empatado com 8,6% foram as seguintes 

sugestões de melhorias: coordenação atuante, mais atendimento médico, comprometimento 

com o serviço, não responderam. Por último com 4,3%: mais unidades de saúde, empenho 

nacional, grupos de ajuda e contratação de agentes comunitários de saúde.  

A hipertensão arterial por ser uma doença assintomática leva os pacientes a 

negligenciarem o tratamento, sendo de alto custo social. As políticas públicas em vigor no 

município de Uruguaiana precisam estar mais preparadas para dar apoio aos hipertensos, 

principalmente com a disponibilidade dos medicamentos de uso contínuo e consultas aos 

profissionais de saúde sempre que precisar. Incorporar mais equipes multiprofissionais, nas 

unidades de saúde, com profissionais capacitadas, que procuram seguir os protocolos do 

Ministério da Saúde são fundamentais, para fortalecer a prevenção e dar motivação para a 

adesão ao tratamento na população hipertensa.   

Parcerias entre comunidade local, unidades de saúde, gestores do SUS e aproximação 

das famílias junto ao paciente no seu tratamento, no enfrentamento da hipertensão são 

importantes na disseminação de informações, identificação de responsabilidades e construção 

de apoio mútuo.  

Aderir a um estilo de vida mais saudável é o caminho mais indicado para a prevenção 

da hipertensão arterial, falta, no entanto, como observada na pesquisa, a adesão e o 

comprometimento da população hipertensa, caminho que precisa ser seguido. Cabe aos 

profissionais da saúde motivá-los para investir em qualidade de vida. E ao município, 

comprometimento com a atenção primária, aumentando o número de unidades de saúde e 

aprimorando as que estão em funcionamento, ambas oferecendo um atendimento mais 

resolutivo e comprometido com os princípios do SUS. 
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APÊNDICE 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Desafios Para os Gestores 

das Unidades de Saúde no Município de Uruguaiana/RS em Relação aos Hipertensos. 

Sendo que sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento, sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição realizadora da pesquisa. 

 

O objetivo analisar como as políticas públicas no município vêm enfrentando os 

problemas da hipertensão arterial na visão do profissional gestor das unidades de saúde.  

 

Sua participação nesta pesquisa será responder um questionário com perguntas abertas 

e fechadas sobre as questões acima citadas.  

 

Com esta pesquisa pretende-se fazer um diagnostico local a respeito do atendimento 

para hipertensos no município, levantando as dificuldades e problemas na percepção do gestor 

na unidade e consequentemente formular alternativas e sugestões para melhorias das politicas 

implantadas, de acordo com a realidade do local.   

 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e será mantido 

sigilo sobre sua participação, seus dados não serão divulgados de modo que permitam a sua 

identificação dentro desta pesquisa, você terá livre acesso a esta depois de concluída. 

 

Pesquisador:  Daiana Birck da Silva Pujol 

Orientador:  Cristianne Maria Famer Rocha 

 

CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 

Eu, ________________________________________________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar da pesquisa “Desafios Para aos Gestores das Unidades de 

Saúde no Município de Uruguaiana em Relação aos Hipertensos”, através do preenchimento 

do questionário. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto me traga algum prejuízo. 

 

Assinatura do sujeito responsável:  

 

____________________________________________________ 

 

Uruguaiana, ______ de ______________ de 2012 
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APÊNDICE 02 

QUESTIONARIO DA PESQUISA 

 

Desafios para os gestores das unidades de saúde no município de  

Uruguaiana/RS em relação aos hipertensos. 

 

1- A adesão dos portadores de hipertensão arterial ao tratamento é baixa, segundo M.S. em 

seu Caderno 15. Uma situação de que impede um bom tratamento, por exemplo, a falta do uso 

contínuo da medicação, falta de hábitos alimentares saudáveis e prática de exercícios físicos. 

Em sua opinião, a população que frequenta a U.B.S. a adesão ao tratamento é baixa? 

Sim(     )  Não(     )  Na maioria(     )  Na minoria(     ) 

 

2-  Na U.B.S. que atua existe grupos (reuniões) para dar apoio ao tratamento, conhecimento 

sobre a doença, esclarecer dúvidas, trocar experiências com os hipertensos? 

Sim(     )  Não(     ) 

 

3- As ações educativas de forma individual, quando o paciente esta no posto, diálogo ao 

verificar a pressão arterial, retirar medicamentos ou ao solicitar informações da rotina da 

unidade, por parte dos funcionários em geral são frequentes? 

Sim(     )  Não(     )  Às vezes(    ) 

 

4- Há quanto tempo você atende os portadores de hipertensão 

arterial?______________________________________________________________. 

 

5- É frequente a falta de medicamentos básicos de uso contínuo para os hipertensos em sua 

unidade? 

Nunca falta(    )  Sempre esta faltando algum(    )  Às vezes falta algum(    ) 

 

6- A estrutura física da unidade de saúde oferece um ambiente bom de trabalho para os 

funcionários e um ambiente acolhedor para os usuários?  

Esta em ótimas condições (    )  Esta precária(     )  Faltam melhorias(     )  
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7- Em relação aos recursos humanos, os funcionários que atendem na unidade são o suficiente 

para atender a demanda espontânea, evitando filas longas, desconforto na espera e para prestar 

um atendimento com o tempo necessário para ouvir suas queixas, esclarecer dúvidas e 

orientá-lo? 

É suficiente (     )  Não é o suficiente(     ) 

 

8- No município de Uruguaiana, quais melhorias seriam importantes para enfrentar este 

problema de saúde pública (hipertensão)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9 A- Em sua experiência como gestor na unidade de saúde que atende hipertensos quais as 

principais dificuldades em seu trabalho diário ao paciente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9 B- Você percebe motivação, interesse e hábito por parte dos pacientes que procuram a 

unidade, portador de hipertensão arterial, em viver uma vida com praticas de exercícios 

físicos, alimentação saudável, diminuição do uso sal e uso correto da medicação? 

Todos praticam (   ) Muitos praticam (   )  Poucos praticam (    ) Nenhum pratica (   ) 

 

 

 

MUITO OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO! 
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APÊNDICE 03 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 


