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RESUMO 
 
 

A hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública no Brasil, trazendo 
graves consequências, especialmente entre idosos. A questão da crise hipertensiva 
recorrente em idosos é o problema prioritário identificado na Unidade Básica de Saúde 
Novo Retiro. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar um projeto de 
intervenção para prevenir os casos de crise hipertensiva em idosos na Equipe de 
Saúde da Família 2, na Unidade de Saúde do Novo Retiro, no município de 
Esmeraldas – Minas Gerais. Foi realizada revisão bibliográfica em páginas oficiais 
governamentais e na Scientific  Eletronic Library On Line (SciELO). O plano de 
intervenção baseou-se no Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se com essa 
proposta uma melhor atenção à saúde de idosos com hipertensão, favorecendo o 
acompanhamento e a manutenção dos níveis pressóricos dentro de parâmetros 
fisiológicos. 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Hipertensão. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Systemic arterial hypertension is a public health problem in Brazil, with serious 
consequences, especially among the elderly. The issue of recurrent hypertensive crisis 
in the elderly is a problem previously identified in the Basic Health Unit Novo Retiro. The 
objective of this work is to present an intervention project to prevent cases of 
hypertensive crisis in the elderly in the Family Health Team 2, at the Novo Retiro Health 
Unit, in the city of Esmeraldas - Minas Gerais. Bibliographic review was carried out on 
official pages and in the Online Scientific Electronic Library (SciELo). The intervention 
plan based on strategic situational planning. This proposal is expected to provide better 
health care for elderly people with hypertension, favoring the monitoring and 
maintenance of blood pressure levels within physiological parameters. 
 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Esmeraldas é uma cidade com uma população estimada no ano de 2018 pelo 

IBGE de 70.200 pessoas, com densidade demográfica de 66,20 hab/km2, localizada na 

região metropolitana de Belo Horizonte, distante 59 km da capital. Ela é um antigo 

distrito criado com o nome de Santa Quitéria em 1832/1891 e subordinado ao 

município de Sabará. Recebeu sua denominação atual a partir de 1943. Tem uma 

extensão territorial de 909,592 km2, fazendo divisa com os seguintes municípios: Betim, 

Contagem, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Juatuba, 

Florestal, Capim Branco, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas (IBGE, 2018).  

Em 2018, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de 

pessoas empregadas em relação à população total era de 10,2%. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 

36,2% da população nessas condições. Em relação aos índices de saúde, a taxa de 

mortalidade infantil média na cidade de Esmeraldas é de 11,01 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 0,2 para cada 1.000 habitantes (IBGE, 

2018).  

Em relação à educação, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade 

tiveram nota média de 5,5 no  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

e os dos anos finais, essa nota foi de 4,1. Esses dados colocavam o município na 

posição 520 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3221 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil (IBGE, 2018).  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

 O município de Esmeraldas apresenta uma grande extensão territorial, fazendo 

com que o acesso dos moradores aos serviços de saúde, supermercados, farmácias, 

dentre outros, sejam de difícil acesso. Para isso, eles precisam de meios de locomoção 

para chegar de um lugar ao outro. Por exemplo, do Programa de Saúde da Família 

(PSF) do bairro Novo Retiro ao centro da cidade gasta-se, de carro, no mínimo  20 

minutos, sendo que o deslocamento de ônibus gasta-se mais que o dobro do tempo e a 

passagem de ônibus para o centro é de aproximadamente R$ 9,00 reais. Outro fator 

importante é que o centro da cidade é o único lugar onde são distribuídas as 
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medicações ofertadas pela prefeitura. Na grande parte das vezes, alguns pacientes 

preferem comprar algumas medicações do que ir ao centro da cidade buscar. 

A maior parte da população reside em casas onde as ruas são asfaltadas, com 

água tratada, coleta de lixo e de esgoto. No município, há tanto escolas de ensino 

fundamental quanto creches. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura de Esmeraldas tem como 

atribuições: planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do 

município, tendo também a responsabilidade de planejar, desenvolver e executar as 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, em consonância com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

O sistema de saúde possui apenas o Hospital Municipal 25 de Maio que atende 

todas as urgências e emergências da cidade. Está localizado na região central e, 

devido a grande extensão territorial, fica bem distante da maioria dos bairros, levando a 

uma dificuldade no acesso ao mesmo. O município não possui Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), policlínicas e Serviço de Atendimento Móvel  de Urgência (SAMU). 

Dessa forma, quando acontece algum acidente na cidade ou algum paciente necessita 

de atendimento de urgência são acionados o Corpo de Bombeiros ou uma das poucas 

ambulâncias que o hospital possui. É muito comum receber chamadas telefônicas no 

PSF do Novo Retiro para fazer estas remoções, pois a população não entende a 

diferença entre hospital e posto de saúde.  

Na Estratégia de Saúde da Família deste bairro possuem três unidades de 

saúde, sendo dois PSF e uma Unidade de Básica de Saúde (UBS). Porém, há mais de 

dois anos, o local tem apenas 2 equipes que são destinadas ao PSF e, com isso, existe 

uma sobrecarga de trabalho para as médicas, enfermeiras e técnicas em enfermagem. 

Os gestores do município não percebem essa situação e tão pouco vislumbram a 

possibilidade de contratação de outra equipe, para sanar esse desfalque.         

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Novo Retiro 

 

A UBS Novo Retiro está alocada em uma casa ampla, com uma grande sala de 

espera. Apresenta uma sala de reuniões, sala para vacinação, outra onde as técnicas 
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de enfermagem fazem aferição da pressão arterial, quatro consultórios, sendo que um 

deles é reservado para ginecologia-obstetrícia, com infraestrutura adequada para tal 

atendimento.  Apresenta uma recepção de tamanho ideal, com três funcionárias. Tem 

um amplo corredor que leva até os fundos do posto de saúde. Contém uma antessala, 

com sala de espera para atendimento odontológico, e o consultório do dentista com 

duas cadeiras de paciente, porém apenas uma que funciona. Quase de frente destas 

salas, fica situado um amplo cômodo para fazer medicações, curativos, dentre outros.  

Caminhando mais ao fundo da unidade ainda tem uma sala para as enfermeiras, uma 

de estoque, e outras duas para as seguintes funções: local de armazenamento dos 

objetos pessoais de funcionários, depósito com produtos de limpeza e dois tanques 

para lavar panos e afins. 

Nesta unidade de saúde tem atendimentos das seguintes especialidades: 

pediatria e ginecologia (um médico para cada especialidade com atendimento 

semanal), clínica geral (duas médicas contratadas pelo Programa Mais Médicos), 

enfermagem, odontologia, psicologia (atendimento duas vezes por semana), 

cardiologista (uma vez ao mês) e, por fim um médico responsável pelo grupo de 

tabagismo, que funciona mensalmente.  Esse posto de saúde, como os outros do 

município, é considerado a porta de entrada do cidadão ao SUS. 

   As unidades são preparadas para ofertar os seguintes atendimentos: proteção à 

saúde da população, fornecimento de diagnóstico médico, prevenção de agravos, 

reabilitação do paciente e redução de danos à saúde. Os serviços realizados incluem 

consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, tratamento odontológico e 

encaminhamento para especialidades.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família (ESF) 2, da Unidade Básica de Saúde Novo Retiro 

A ESF 2 é formada pelos seguintes profissionais: uma cirurgiã dentista, uma 

enfermeira, duas médicas, uma técnica de enfermagem, seis agentes comunitários de 

saúde (ACS). 

Estes profissionais são encarregados na promoção e prevenção da saúde da 

população adscrita no território determinado em Esmeraldas.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe do Novo Retiro 
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A Unidade de Saúde inicia seus trabalhos a partir das oito horas da manhã e se 

estende até às 17 horas, de segunda à sexta-feira. A pessoa responsável pela limpeza 

do local chega sempre mais cedo para deixar as salas de atendimento organizadas 

antes da abertura do centro de saúde para os pacientes e, dessa forma, ela fica com a 

chave de toda a unidade e é quem abre os portões para o restante dos funcionários. 

Há duas médicas contratadas pelo Programa Mais Médicos, sendo que uma 

delas atua de segunda a quinta-feira e a outra profissional de terça a sexta-feira. 

Atendem semanalmente na unidade os médicos das seguintes especialidades: 

ginecologia e obstetrícia e pediatria. Há atendimento duas vezes por semana de 

psicologia e odontologia. Uma vez a cada mês é reunido o grupo de tabagismo, além 

do atendimento do cardiologista, porém em dias diferentes. 

Na unidade de saúde os pacientes são atendidos de maneira holística, é onde 

ocorre a porta de entrada da população para os tratamentos de saúde. Se necessário, 

podem ser encaminhados para o Hospital 25 de Maio, referência da unidade, além de 

diversos especialistas e exames especializados.  

 

1.7 O dia a dia da equipe de saúde do Novo Retiro 

 

Em Esmeraldas, os médicos já tiveram oportunidade de participar de dois cursos 

presenciais, um para atualização sobre temas mais importantes em geriatria e outro 

para cessação de tabagismo. O primeiro foi interessante por servir de atualização 

sobre pontos importantes dentro da geriatria, que é um assunto fundamental para o 

médico generalista, haja vista que a pirâmide populacional no Brasil tem se modificado, 

com o aumento da população idosa. Já o segundo tema foi voltado para capacitar os 

médicos sobre como formar grupos para cessação do tabagismo.  

Desempenhamos nossa função como médicas do Programa Mais Médicos na 

cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais, no Programa de Saúde da Família (PSF 1 e 

2). Essas duas profissionais contribuem para o atendimento dos usuários da área 

adscrita à Unidade Básica de Saúde (UBS). Ambas as médicas compartilham a 

atenção aos usuários e suas famílias. Tal fato compromete os atendimentos aos 

pacientes da UBS, pois há uma limitação referente à longitudinalidade do cuidado. 

Diariamente, pela manhã, as consultas em toda a unidade se dão por ordem de 

chegada, sendo de demanda espontânea, casos agudos e também os crônicos. 

Apenas duas vagas dentre as consultas da manhã são disponibilizadas para urgência. 
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No entanto, sempre que existe uma urgência fora do número das vagas, esses 

pacientes são prontamente atendidos.  Já no período da tarde, os atendimentos são 

agendados, sendo uma tarde destinada à puericultura e outra à obstetrícia.  Em relação 

às visitas domiciliares, normalmente, ocorrem apenas por meio de demanda dos 

pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção no horário vespertino. Até o 

momento não foram realizados grupos de pacientes de hipertensão, diabetes e outros, 

devido à alta demanda. 

  

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

 A seguir pontuarei uma lista com esses problemas e as respectivas sugestões de 

melhoria. 

 Alta demanda, com grande número de pacientes a serem atendidos por apenas 

duas médicas em uma unidade que têm três programas de saúde: 2 PSF e 1 UBS. 

 Os usuários não sabem diferenciar casos de urgência e emergência hospitalar, de 

consulta ambulatorial em unidade de saúde ou Unidades de Pronto Atendimento. 

 Falta de uma técnica de enfermagem.  

 Falta de medicações constantemente no município 

 Têm acontecido na unidade muitos casos de urgência hipertensiva 

 Alguns idosos não retornam às consultas com a frequência que deveriam, mas 

comparecem apenas quando estão com as doenças descompensadas. 

Além disso, há outros problemas no território, como: grande extensão territorial 

do município de Esmeraldas-MG, o que dificulta o acesso dos moradores aos serviços 

básicos como supermercado, padaria, farmácia, escolas, unidades de saúde, dentre 

outros; dificuldade de acesso à farmácia da prefeitura, devido a distância até o centro 

da cidade, além da falta constante de alguns medicamentos. Outro ponto que diminui a 

qualidade de vida das pessoas deste município é a baixa renda da maioria das 

famílias. 

 

1.9 Priorização dos problemas - a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Com a identificação dos principais  problemas de saúde  na unidade de saúde, 

foi feita uma lista com eles:  
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 Crise hipertensiva recorrente em idosos 

  Muitos casos de crise hipertensiva têm ocorrido entre idosos na área adscrita à 

unidade. Pacientes em sua maioria, sabidamente hipertensos, que não fazem uso 

adequado das medicações, chegam a unidade com pico hipertensivo.  

 Idosos com doenças descompensadas 

 Alguns idosos não retornam às consultas com a frequência que deveriam, mas 

comparecem apenas quando estão com algum contexto agudo e estão com as 

doenças descompensadas.  

 Falta de medicações no município 

Foi observado que vários pacientes da área possuem dificuldade financeira, alguns 

já fizeram este relato e, dessa forma, eles têm muita dificuldade em comprar 

medicação. Além disso, a farmácia da prefeitura raramente tem todas as medicações, o 

que leva o paciente a ter que comprar aquele remédio que faltou, piorando ainda mais 

suas finanças. 

 Absenteísmo da técnica de enfermagem 

 Temos uma técnica na unidade que sempre apresenta muitas faltas, tornando-se 

uma questão de absenteísmo e prejudicando o andamento das atividades da unidade.  

 Dificuldade dos usuários em diferenciar urgência e emergência hospitalar 

para consulta ambulatorial.  

 Alta demanda, com grande número de pacientes a serem atendidos por 

apenas duas médicas em uma unidade que têm três programas de saúde.  

 O Quadro 1 apresenta a classificação de prioridade para os problemas conforme  

sua importância, urgência e capacidade de enfrentamento, além de crise hipertensiva.  

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita ao Programa de Saúde da Família, Unidade 

Básica de Saúde Novo Retiro, município de Esmeraldas, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Crise hipertensiva 
recorrente em idosos 

Alta 8 Total 1 

Idosos com doenças 
descompensadas 

Alta 4 Total 2 

Falta de medicações no 
município 

Alta 5 Parcial 3 

Falta de uma técnica de 
enfermagem 

Média 5 Parcial 4 

Dificuldade dos usuários 
em diferenciar urgência e 

Média 3 Parcial 5 
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emregência hospitalar para 
consulta ambulatorial 

Falta de um médico e 
enfermeiro para a unidade 
não assistida. 

Baixa 5 Fora 6 

Fonte: Autoria Própria 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

O tema crise hipertensiva em idosos foi selecionado devido ao grande índice de 

atendimentos por esse motivo na Equipe de Saúde da Família 2, na Unidade de Saúde 

do Novo Retiro, no município de Esmeraldas – Minas Gerais. É também fator prioritário, 

devido ao grande risco de provocar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

encefálico, dentre outros.  

Ao se falar da hipertensão em idosos, o Ministério da Saúde aponta existir 

alguns aspectos importantes a considerar neste grupo: a hipertensão sistólica é muito 

comum; aumento da pressão por conta do avental branco e hipotensão ortotástica. E 

alerta: “Especial atenção deve ser dada a idosos frágeis e com risco aumentado de 

eventos decorrentes da redução excessiva da pressão arterial como quedas, 

hipotensão postural e sonolência excessiva” (BRASIL, 2014, p.71) 

Portanto, o tema hipertensão na população idosa torna-se relevante e propor 

ações educativas para ela  é importante para o serviço, pois o que se pretende é 

encontrar meios de reduzir o alto índice de crises hipertensivas nos usuários idosos  

nesta unidade de saúde.  

Nessa direção, é o tema que será abordado neste trabalho, assim como o plano 

de intervenção. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um projeto de intervenção para prevenir os casos de crise 

hipertensiva em idosos na Equipe de Saúde da Família 2, na Unidade de Saúde do 

Novo Retiro, no município de Esmeraldas – Minas Gerais 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Estruturar processo de revisão da literatura e atualização em crise 

hipertensiva em idosos. 

2. Propor estratégias de melhorias na atenção a saúde de uma população 

idosa. 

3. Propor ações que diminuam os casos de crise hipertensiva em idosos desta 

unidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho, foi realizada uma revisão narrativa da 

literatura na Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Library On Line (SciELO) e em 

páginas oficiais de órgãos governamentais.  

           Foram utilizados os descritores: estratégia saúde da família, atenção primária à 

saúde, hipertensão. 

 O Plano Estratégico Situacional (PES) foi utilizado para o planejamento da 

intervenção (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
     5.1 Hipertensão Arterial Sistêmica, conceito, epidemiologia 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica altamente 

prevalente no Brasil e caracteriza-se por pressão arterial (PA) sistólica igual ou maior 

que 140mmHg e PA diastólica igual ou maior que 90 mmHg. Trata-se de um dos 

principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, 

insuficiência cardíaca e renal, aneurisma cerebral (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSAO; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

A prevalência de hipertensão referida no Brasil passou de 22,6% em 2006 para 

24,3% em 2017, chegando a 60,9% entre adultos com 65 anos e mais (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSAO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

Diversas são as implicações da hipertensão arterial para a saúde das pessoas. 

Estudo recente com idosos constatou que um dos principais fatores associados a 

quedas nesse público é a história prévia de isquemia cerebral, agravo altamente 

comum em pacientes com hipertensão arterial descompensada (LIMA et al., 2017). 

Tais agravos certamente acometem a qualidade de vida dos idosos. 

Também Silveira et al. (2013) descrevem os  fatores associados ao 

desenvolvimento da hipertensão e citam o: envelhecimento, obesidade, baixa 

escolaridade, tabagismo, alcoolismo e cor da pele/raça negra. 

Resultados da pesquisa realizada por Andrade et al. (2016) corroboram os 

dizeres de Silveira et al. (2013) ao referirem  ao envelhecimento, baixa escolaridade e 

cor preta  como fatores para hipertensão: 

 A prevalência de HA foi maior no sexo feminino e mostrou-se crescente com o 
aumento da idade, foi inversamente proporcional ao nível de escolaridade, mais 
elevada entre os indivíduos de raça/cor da pele preta, residentes em zona urbana 
e na região Sudeste do país (ANDRADE et al., 2016, p.301-302). 

 

         Bezerra et al. (2018) destacam a hipertensão  como fator que diminui a 

qualidade de vida do idoso por ser  fator de risco para o declínio da função cognitiva 

tornando-se, por conseguinte, um grande problema de saúde pública. 

          Bezerra et al. (2018) ainda destacam que os idosos imprimiram valor e 

satisfação com ações educativas das quais participam  nas reuniões do programa 

HIPERDIA, uma vez que recebem orientações que os ajudam a entender melhor sua 
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doença  e lhe permite  mudar  hábitos que faziam parte de seus cotidianos por 

desconhecimento, por falta de informação.  

          Em relação ao tratamento da pessoa idosa hipertensa Miranda e Feitosa (2016, 

p.17) alertam que “para que a decisão terapêutica seja adequada, o diagnóstico 

necessita ser preciso, assim como o monitoramento da sua eficácia” e que o controle 

da HAS é imprescindível estimular medidas não farmacológicas com base nos hábitos 

saudáveis de vida.  

Quanto ao tratamento farmacológico é preciso se atentar para algumas 

particularidades conforme descrito no Quadro 2.  

     Quadro 2 - Peculiaridades da hipertensão arterial associadas ao envelhecimento 

1. Maior sensibilidade ao sódio e maior resposta hipotensora aos diuréticos.  

2. Aumento da rigidez arterial é um dos principais mecanismos do aumento da 

pressão sistólica e diminuição da diastólica.  

3. Maior incidência de disfunção endotelial.  

4. O efeito do avental branco mais frequentemente associado à atividade simpática 

aumentada. 

Fonte: (MIRANDA;FEITOSA,  2016, p.17) 
 

A medicação para a pessoa idosa hipertensa deve, inclusive, respeitar a faixa 

etária e idosos com menos de 80 anos, a prescrição do tratamento anti-hipertensivo 

deve considerar “valores de PAS > 140 mmHg com uma meta de PAS < 140 mmHg, 

desde que os indivíduos apresentem uma boa condição clínica e o tratamento seja 

bem tolerado”(MIRANDA;FEITOSA, 2016, p.21). 

Malachias et al. (2016) asseguram que o tratamento para as pessoas idosas 

promove grandes  benefícios na redução de problemas cardiovasculares como os 

infartos, acidentes vasculares e  já existem vidências de prevenção de síndrome 

demencial. E que o tratamento não medicamentoso deve ser estimulado para que 

adquiram hábitos mais saudáveis mesmo sabendo que há grande resistência nas 

mudanças devido aos hábitos antigos preservados. 

 
5.2 A Estratégia Saúde da Família na prevenção da crise hipertensiva 

 
As emergências hipertensivas são caracterizadas por elevação crítica dos níveis 

pressóricos, podendo incorrer em graves implicações para a saúde como encefalopatia 

hipertensiva, problemas renais e outros decorrentes da lesão vascular. Nessa direção, 

a ESF tem papel fundamental na prevenção da crise hipertensiva e acompanhamento 
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de pacientes com HAS para manutenção e controle da pressão arterial em níveis 

fisiológicos (BRASIL, 2014). 

 Tem sido evidenciado que o acompanhamento de pacientes com hipertensão 

pelas equipes de saúde da família é incipiente de acordo com os parâmetros 

estabelecidos para os grupos programáticos (RADIGONDA et al., 2016). Por isso,  

torna-se essencial um programa de qualificação dos profissionais da ESF no sentido de 

melhorar o seu desempenho e favorecer o vínculo e a adesão dos pacientes com HAS 

ao tratamento e prevenção de complicações (HOEPFNER et al., 2017). 

Investigação que verificou a qualidade da atenção prestada pela ESF e fatores 

prognósticos de complicações de HAS identificou que a prática de atividade física foi o 

desfecho que mais se associou com a qualidade da atenção. A pesquisa mostrou que 

atenção de boa qualidade pode melhorar a adesão de usuários à prática de atividade 

física (FONTBONNE et al., 2018). 

 É importante destacar que o controle da pressão arterial em idosos é um 

desafio para a ESF. Um estudo evidenciou que o fato do paciente com hipertensão 

apresentar mais de 70 anos e residir em área mais afastada da unidade foram fatores 

associados com o não controle dos níveis pressóricos. Os autores propõe que esse 

grupo necessita de atenção especial dos profissionais da equipe no sentido de 

favorecer o acompanhamento (MOROZ; KLUTHCOVSKY; SCHAFRANSKI, 2016). 

 Aspecto relevante para o acompanhamento do paciente portador de HAS é 

o envolvimento da família no processo. É também um caminho a ser traçado pela ESF 

a integração de famílias e da comunidade como um todo no tratamento de pessoas 

com HAS (SANTOS et al., 2019). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 
 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “crise hipertensiva recorrente em 

idosos’’, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação 

e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

As crises hipertensivas em idosos ocorrem em pelo menos um paciente, a cada 

semana de trabalho, no Programa de Saúde da Família em Esmeraldas – MG e, por 

este motivo, foi o tema escolhido para o presente trabalho. Observa-se, nos idosos 

atendidos, que os fatores relacionados ao problema são: a falta das medicações de uso 

contínuo do paciente em sua residência, uso inadequado dos remédios, ausência nas 

consultas de retorno ou até mesmo pelo fato do paciente não ter feito uso do fármaco 

antes da consulta.  

Nos casos de crise hipertensiva em idosos, a equipe de saúde além de tratar os 

sintomas, sempre faz orientações sobre os riscos desse problema, a posologia das 

medicações de uso contínuo e, também a relação com um aumento da 

morbimortalidade. Até o presente momento, após oito meses de trabalho nesta 

unidade, três pacientes precisaram ser encaminhados para o hospital de referência, 

para controle e condução do caso, após detectada crise hipertensiva e, dentre eles, um 

paciente veio a óbito por descompensação  de suas doenças crônicas.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

As unidades de saúde são responsáveis por organizar ações e 

acompanhamento dos hipertensos por meio de consultas mensais, por médico e 

enfermeiro, com aferição da pressão arterial, peso, orientações e prescrição do 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso, além do monitoramento e avaliação 

da evolução do tratamento. 

No entanto, observa-se que o paciente não tem adesão medicamentosa, 

desconhece os riscos da doença ou não segue orientações de dieta e atividade física. 

Nesse sentido, o quadro evolui para crise hipertensiva e descompensação da doença, 

o que é muito frequente na unidade de saúde, em Esmeraldas - MG. Isso se torna um 

risco para a vida da pessoa, pois, a longo prazo, pode levar a complicações como 

hipertrofia cardíaca, estreitamento de artérias no fundo de olho, alterações renais, 
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infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, aneurisma e até ao óbito 

(BRASIL, 2014). 

Isso poderia ser amenizado se na unidade de saúde tivesse grupos de 

hipertensão. Nestes, as pessoas teriam contato com outros pacientes com o mesmo 

problema, poderiam trocar suas experiências e ter um acompanhamento não só dentro 

de um consultório. Poderiam ser realizadas palestras, educação em saúde, mostrar a 

importância da adesão medicamentosa, atividade física e dieta, levando a uma melhor 

qualidade de vida a essa população. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Os nós críticos observados na unidade de saúde do Novo Retiro em Esmeraldas – 

MG, para os casos de crise hipertensiva em idosos foram os seguintes: 

 Falta de adesão medicamentosa pelo paciente. 

 Hábitos e estilo de vida inadequados da população (sobrepeso, obesidade, hábitos 

alimentares, sedentarismo e tabagismo). 

 Falta de grupo de apoio para os hipertensos.  

 
 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 O desenho das operações está apresentado em quadros. 
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Fonte: Autoria Própria 

 
 
 

Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “crise hipertensiva 

recorrente em idosos”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família 2, do município de Esmeraldas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Falta de adesão medicamentosa pelo paciente 

6º passo: operação 

(operações)  

Orientar de maneira exaustiva a importância do uso das medicações anti-

hipertensivas 

Explicar a importância do uso adequado das medicações diárias 

6º passo: projeto   Medicação certa 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Reduzir os casos de crise hipertensiva. Evitar complicações da hipertensão 

arterial sistêmica 

6º passo: produtos 

esperados 

Reuniões mensais em grupo para os pacientes com hipertensão arterial 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Um profissional para acompanhar esse grupo de hipertensos 

Cognitivo: Informação sobre o assunto 

Financeiro: Recurso para impressão de folder para o grupo 

Político: Mobilização social 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Cognitivo: Educação continuada sobre o tema 

Político: Adesão da população ao grupo de apoio para os hipertensos 

Financeiro: Verba para compra de materiais necessários para utilizar nos 

grupos 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Quem atua sobre os recursos críticos são os funcionários da unidade. Existe 
motivação favorável 

As ações estratégicas visam implementar grupo de apoio para os hipertensos 

 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Os responsáveis são a médica, enfermeira e técnicas de enfermagem 

O prazo é de dois meses para implantação do projeto 

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento e avaliação das ações serão feitos por meio de feedback 
dos pacientes e observação da redução dos casos de crise hipertensiva 

6º passo: projeto   Medicação certa 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Reduzir os casos de crise hipertensiva. Evitar complicações da hipertensão 

arterial sistêmica 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “crise 
hipertensiva recorrente em idosos”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família 2, do município de Esmeraldas, estado de Minas 
Gerais. 

Fonte: Autoria Própria

Nó crítico 2 
Hábitos e estilo de vida inadequados da população (sobrepeso, obesidade, 

hábitos alimentares, sedentarismo e tabagismo) . 

Operação 

(operações) 

Orientar sobre a necessidade da prática de atividade física, cessação de 

tabagismo e nutrição adequada 

Projeto Hábitos de vida saudáveis 

Resultados 

esperados 

Reduzir: número de obesos, casos de crise hipertensiva, usuários de cigarro 

Produtos 

esperados 

Programas de caminhada implantados, atividade física, nutrição e grupos de 

tabagismo 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Nutricionista, médico para grupo de tabagismo, aparelhos de 

musculação em praças públicas do município. 

Cognitivo: Informação sobre cada área (nutrição, tabagismo) 

Financeiro: Recurso para implantação de aparelhos para atividade física nas 

praças 

Político: Mobilização dos gestores de saúde 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade dos profissionais  

Cognitivo: Profissionais já capacitados 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Liberação de verba para implantar os aparelhos de atividade física 

Controle dos 
recursos críticos.  
Ações estratégicas 

Município de Esmeraldas controla os recursos críticos, motivação é indiferente 

Orientação da população assistida para a importância dos hábitos de vida 
saudáveis 

Acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Os responsáveis são médicos, nutricionista, fisioterapeuta 

O prazo é de até 1 ano 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Reuniões para discutir sobre a necessidade de hábitos de vida saudáveis. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “crise 
hipertensiva recorrente em idosos”, na população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família 2, do município de Esmeraldas, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autoria Própria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 3 Falta de grupo de apoio para os hipertensos 

Operação 

(operações) 

Estabelecer dia e horário para implementar grupo de hipertensos 

Projeto Grupo de hipertensos 

Resultados 

esperados 

Idosos  hipertensos participando do grupos de apoio  com periodicidade 

regular. 

Reduzir os casos de crise hipertensiva 

Produtos 

esperados 

Grupo de apoio aos hipertensos 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para acompanhar o grupo e conduzir as atividades 

Cognitivo: Informação sobre o tema 

Financeiro: Recurso para impressão de folder  

Político: Mobilização social 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Estrutural: Disponibilidade de um profissional para conduzir o grupo 

Cognitivo: Educação continuada sobre o tema 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Verba para compra de materiais necessários para utilizar nos 

grupos 

Controle dos 
recursos críticos.  
Ações estratégicas 

A médica controla os recursos críticos. Podem ser utilizadas doações para 
brindes. A motivação é favorável. 

Implementar grupo de apoio aos hipertensos 

 

Acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Médica, enfermeira, técnicas de enfermagem. 

Dois meses. 

Gestão do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento e avaliação das ações serão feitos por meio de feedback 
dos pacientes e observação da redução dos casos de crise hipertensiva 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A HAS é um problema importante de saúde pública e o não acompanhamento 

adequado do paciente pode levar a crise hipertensiva e outros desdobramentos como 

acidente vascular cerebral e até óbito. Essa realidade foi observada na Unidade Básica 

de Saúde Novo Retiro, o que demandou a elaboração de um plano de intervenção para 

melhor atenção a esses usuários. 

A presente proposta centrou-se na realidade vivenciada e identificada no 

diagnóstico situacional e está de acordo com as características da comunidade da área 

adscrita.  

Espera-se que as intervenções possam favorecer o acompanhamento dos idosos 

com HAS, facilitando sua vinculação e adesão ao tratamento, bem como melhorando 

hábitos de vida. Acredita-se que tais ações podem contribuir para a manutenção dos 

níveis pressóricos dentro dos parâmetros fisiológicos, minimizando complicações e 

melhorando a qualidade de vida desses pacientes. 
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