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RESUMO 
 
 

A proposta aqui apresentada objetiva-se desenvolver uma intervenção acerca da 
Hipertensão Arterial em Idosos na Estratégia de Saúde da Família Santa Terezinha 
Governador Valadares Minas Gerais. Trata-se de uma proposta que viabiliza a 
Atenção Primária à Saúde com vistas na melhoria das condições gerais dos usuários 
idosos da Unidade de Saúde Santa Terezinha do município de Governador 
Valadares - MG.  O objetivo da proposta é que 100% dos Idosos atendidos na 
unidade de saúde Santa Terezinha normalizem os níveis de pressão arterial. A 
metodologia utilizada foi o planejamento estratégico situacional e método da 
estimativa rápida. Foi possível perceber através do levantamento bibliográfico que a 
Hipertensão Arterial é um problema de saúde pública e na terceira idade a mesma é 
ainda mais prejudicial, pois o risco de problemas cardiovasculares aumenta 
significativamente. Assim conclui-se que este projeto de intervenção é extremamente 
importante para sensibilizar esta população para a necessidade da adoção de 
hábitos saudáveis de vida, no intuito de normalizar os padrões pressóricos e manter 
uma qualidade de vida na terceira idade.  
 
Palavras-chave: Hipertensão. Idoso. Estratégia Saúde da Família.  
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The proposal presented here is intended to develop an intervention on Arterial 
Hypertension in the elderly in the Health Strategy of the Santa Terezinha Family 
Governor Valadares Minas Gerais. This is a proposal that enables the Primary Health 
Care with a view to improving the general conditions of elderly users of the Santa 
Terezinha Health Unit. The objective of the proposal is that 100% of the elderly 
served in the Santa Terezinha health unit normalize blood pressure levels. The 
methodology used was situational strategic planning and rapid estimation method. It 
is possible to perceive through the bibliographic survey that Arterial Hypertension is a 
public health problem and in the elderly it is even more harmful because the risk of 
cardiovascular problems increases significantly. This concludes that this intervention 
project is extremely important to sensitize this population about the need to adopt 
healthy life habits, in order to normalize pressure patterns and maintain a quality of 
life in the elderly. 
 
 
Keywords: Hypertension. Elderly people. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição clinica de alta prevalência no Brasil 

e no mundo. Trata-se de um dos principais fatores de risco para complicações como 

acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM) entre outras 

(BRASIL, 2016). 

A American Heart Association e American Stroke Association publicou novas 

diretrizes quanto aos novos alvos da pressão arterial e recomendações de 

tratamento bem como mudanças no estilo de vida para baixar a pressão onde 

classifica a hipertensão a partir da leitora de 130/80 mmhg ou superior (BRASIL, 

2010). 

A incidência dessa doença aumenta com a idade, no entanto há um numero 

expressivo da população idosa, incluindo aqueles analfabetos ou com algum grau de 

dificuldade visual já diagnosticado com hipertensão arterial que não fazem uso 

correto da medicação (BRASIL, 2004). 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Governador Valadares está localizado no interior do Estado de Minas 

Gerais, região Sudeste do país. No Vale do rio Doce, a leste da capital do Estado, 

aproximadamente cerca de 320 km (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 

VALADARES, 2018). 

Com relação a dados econômicos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016) apresenta informações relativas a Produto Interno Bruto  (PIB) per 

capita (2016) de R$20.207,31, com um percentual das receitas oriundas de fontes 

externas com relação a 2015 de 53,8% e Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) (2010) de 0,727. Em comparação ao PIB de outros Municípios 

está na posição 2131º, no estado 853º, e na Micro Região.  

Com relação a Dados Educacionais o IBGE (2016) apresentou dados relativos a 

2015 de modo que alunos dos anos inicias da rede pública de Ensino de Governador 

Valadares obtiveram nota média de 6 no IDEB. No que diz respeito à taxa de 

escolarização (entre indivíduos de 6 a 14 anos) apresenta-se o percentual de 97.2 

em 2010 (colocando a cidade do ranking de 541 de 853 entre as cidades de Minas 

Gerais).   
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No que diz respeito a dados de saúde do Município e Esgotamento verifica-se que a 

taxa de mortalidade infantil média é de 14.32/1.000 nascidos vivos. Quanto a 

internações relativas a diarreias de 0.4/1.000 habitantes. No que diz respeito ao 

esgotamento a cidade apresenta 92.8% de domicílios com esgotamento sanitário 

considerado adequado segundo o IBGE (2016). Existe transporte público na cidade 

de responsabilidade da iniciativa privada (IBGE, 2016). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

O bairro Santa Terezinha é localizado próximo ao centro, conta com cerca de 3800 

habitantes, sendo deste total 1726 homens o que corresponde a 45,2% e 2093 

mulheres com um percentual de 54,8%. É considerado um bairro bastante vulnerável 

no que se refere ao tráfico de drogas e prostituição, mas também considerada uma 

população muito religiosa. Conta com uma participação de liderança da comunidade 

bastante ativa (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, 2018). 

O bairro Santa Terezinha conta com os seguintes recursos: 

- Escolas: 1 

- Creches: 1 

- Igrejas: 9 

- Associações de Moradores: 1 

O perfil populacional dos moradores do Bairro é bastante heterogêneo. Basicamente 

se caracteriza por uma população de Classe Média Baixa e Baixa, com muitas mães 

solteiras, e residências presididas por avós, e crianças. Basicamente são indivíduos 

que apresentam como fonte primária de renda aposentadorias, benefícios do 

governo federal, além de recursos advindos de familiares que vivem no exterior, e 

trabalhadores do comércio e indústria local. Com média de renda de 01 a 02 salários 

mínimos para a família. É, portanto um perfil miscigenado com destaque para 

indivíduos idosos e crianças.  

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

- Atenção primária:  dez Unidades Básicas de Saúde e 61 unidades da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) . 
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- Atenção especializada conta com: Policlínica, CERSAN(Centro de Referência em 

Saúde Mental), CREDENP’S(Centro de Referência em Doenças Endêmicas e 

Programas Especiais), CAPS AD (Centro de Atenção Psicosocial Álcool e Drogas), 

CADEF (Centro de Apoio ao Deficiente Físico Doutor Octavio Soares), 

CEREST(Centro de Referência Saúde do Trabalhador), CROS (Centro de 

Referência em Oftalmologia Social), CRASE (Centro de Referência e Atenção 

Especial a Saúde), Centro de Convivência (CVV), CERSAM (Centro de Referência 

em Saúde Mental).  

- Atenção de urgência e emergência esta constituída de: unidade de pronto 

atendimento (UPA), hospital municipal Governador Valadares. 

- Atenção hospitalar: O município conta com 9 hospitais, sendo 2 (dois) 

especializados do setor privado e 7 (sete) gerais, sendo 1 (um) público, 2 (dois) 

filantrópicos e 4 (quatro) privados 

- Apoio diagnóstico: Laboratórios e clinicas de imagem:  

08 Laboratórios privados;  

02 públicos;  

- Assistência farmacêutica: conta com Farmácia Popular, Municipal além do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e as que se encontram nos postos de saúde, totalizando 10, 

sendo distribuídas pelas diversas ESF. 

- Vigilância da saúde por sua vez conta de: Gerência de Vigilância Epidemiológica, 

Gerência de Controle de Zoonoses, Gerencia de Vigilância Sanitária (VS), Centro De 

Referência Em Doenças Endêmicas E Programas Especiais (CREDEN).  

- Relação dos pontos de atenção: O município conta com pontos de referência e 

contra referencia entre os diferentes níveis de atenção tanto para o próprio Município 

de Governador Valadares em Unidades Hospitalares de maior Nível, como para 

Unidades da Capital Belo Horizonte. 

- Relação com outros municípios: O município presta atendimento para outros 

municípios seja com consultas especializadas ou serviços hospitalares (Belo 

Horizonte, Uberlândia).  

- Consórcio de saúde: Com sede em Governador Valadares o CONSURGE 

(Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência) abrange 86 

municípios equivalentes há mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Conta com 

central operativa, o 192; conta ainda com 29 unidades de suporte básico (USB), oito 

Unidades de Saúde Avançadas (USA) equipadas com unidade de tratamento 
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intensivo (UTI), médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas. A 

central é responsável por receber as ligações, localizar o ponto e atendimento, 

avaliar a gravidade, orientar, indicar o melhor atendimento e ordenar o deslocamento 

e veículos para a unidade hospitalar (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOVERNADOR VALADARES, 2018). 

Temos também o CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) tanto no segmento 

transtorno como no segmento álcool e drogas. Nos casos de emergência da saúde 

mental temos também o apoio do SAMU. O CAPS conta com especialista em saúde 

mental (Psiquiatra) para atendimentos em demanda programada. Além de uma 

equipe multiprofissional com psicóloga, educador físico que desenvolve os demais 

atendimentos da saúde mental.     

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde ESF Santa Terezinha  

 

Está situada na Av. Vereador Omar de Magalhães, Bairro Santa Terezinha e conta 

com uma estrutura física pequena. Possui  recepção, arquivo, consultórios (2), 

banheiro (masculino e feminino) de público em geral, e masculino e feminino (de 

funcionários), além de sala de coleta de material, sala de curativos, sala de 

encontros e treinamentos, que atende as necessidades da população adscrita. Não 

existe uma sala de reuniões, o que faz com que se utilize o espaço externo coberto 

utilizado para prática de atividades físicas para as reuniões internas quando 

necessário. Os grupos operativos (Hiperdia, Diabetes, Saúde Mental, Saúde do 

Idoso) são realizados tanto no espaço da recepção como na área externa. 

Apesar  da Unidade bem equipada, existem alguns problemas que parecem ser 

administrativos, por exemplo: não há pilhas para utilizar nos aparelhos eletrônicos 

como estetoscópio e doppler, o que faz com que o médico se sensibilize e tire 

dinheiro do próprio bolso para compra de baterias e pilhas e inclusive oftalmoscópio 

de melhor qualidade para atender as necessidades básicas da população adscrita. A 

sala de curativos é pequena e dificulta certos procedimentos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Santa Terezinha, da Unidade Básica de Saúde 

Santa Terezinha do Município de Governador Valadares  
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A Equipe de Saúde está constituída pelos seguintes profissionais: Médico, 

Enfermeira, 05 agentes comunitários de saúde (ACS)s, 01 recepcionista, 01 Auxiliar 

de Serviços Gerais, 01 Técnica de Enfermagem, 01 Auxiliar de Dentista, 01 Dentista. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Santa Terezinha  

 

A ESF funciona de 07:00 hrs às 17:00 hrs. No que diz respeito à distribuição das 

consultas médicas da ESF a puericultura é realizada as segundas feiras das 13 

horas às 17 horas, o pré-natal as terças feiras das 13 horas às 17 horas, as 

consultas de pacientes hipertensos e renovação de receitas as quartas feiras das 

7horas às 11 horas, os pacientes diabéticos e renovação de receita as quarta feiras 

das 7 horas às 11 horas, demais consultas demanda programada e espontânea de 

segunda a quinta das 7 às 11 horas, e visitas domiciliares as sextas das 7 horas as 

11 horas.  

 
1.7 O dia a dia da equipe Santa Terezinha 

 

A equipe tem suas atividades divididas de acordo com as ações preconizadas pela 

política nacional de saúde, reservando tempo para atendimento das gestantes, 

puericultura, grupos HIPERDIA, saúde mental e atendimento geral incluindo as 

demandas espontâneas, preventivos, coletas etc. 

A demanda espontânea compreende cerca de 40% do atendimento da Unidade de 

Saúde. Geralmente a agenda apresenta espaço para inserir estes indivíduos que 

precisam do atendimento 

As visitas domiciliares se desenvolvem basicamente as sextas feiras das 7 da 

manhã às 11 horas. Geralmente é feito um programa de visitas para pelo menos 4 

pacientes, visto o tempo de deslocamento e atendimento em suas residências; 

geralmente acompanha uma técnica de enfermagem.  

No que diz respeito à demanda espontânea encaixamos à medida que surge, como 

também em função do grau de gravidade do quadro, de modo que enfermeira e 

auxiliares de enfermagem fazem um primeiro atendimento, aferição de PA, 

verificação de glicemia capilar medição, pesagem, etc. 
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O agendamento das consultas é realizado pelas auxiliares de enfermagem com 

apoio da enfermeira. Preconiza-se por 60% da agenda de demanda programada e 

40% de demanda espontânea.  

Os grupos de Hiperdia, de Diabetes, de Saúde Mental, e Saúde do Idoso ocorrem 

mensalmente e sempre tratam de temas específicos sobre cada patologia 

específica, e de acordo com a realidade dos pacientes.  

 

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

passo)  

 

 Hábitos e estilo de vida inadequados; 

 Pacientes idosos, analfabetos, com dificuldade de autocuidado, sem 

acompanhamento familiar, incapacidade de identificar medicamentos por 

fatores diversos, uso de múltiplos medicamentos no dia a dia; 

 Prescrição médica Inelegível; 

 Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no planejamento de ações 

para manter níveis pressóricos adequados. 

 Alto índice de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis tais como 

hipertensão arterial sistêmica. 

 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

O quadro 01 a seguir apresenta a classificação de prioridade dos problemas:  

 

Quadro 01. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico situacional da comunidade adscrita à ESF Santa Terezinha 

Problemas Importância Urgência 
Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção / 
priorização 

Alta incidência de 
doenças crônicas 
não transmissíveis 
entre a população 

com destaque para a 
hipertensão arterial 

entre idosos 

Alta 
 

9 Parcial 1 
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Identificado 
pacientes idosos 

com maus hábitos 
alimentares, de vida, 
com dificuldade para 

autocuidado  

Alta 8 Parcial 2 

Percebeu-se na 
renovação de 

receitas de pacientes 
de saúde mental e 
doenças crônicas 
como hipertensão 
arterial sistêmica 

prescrição médica 
Inelegível 

Alta 7 Parcial 3 

Verificou-se alguns 
profissionais do 
posto de saúde 

desmotivados e com 
pouco envolvimento 
no planejamento de 
ações para manter 
níveis pressóricos 

sistêmicos 
adequados 

Alta 6 Parcial 4 

Fonte: próprio autor (2018) 

 

Ao Considerar os problemas identificados cumpre fazer algumas 

considerações: 

Hábitos e estilo de vida inadequados: Levando em consideração essa 

população pelo simples fato de serem pacientes idosos, analfabetos, com 

dificuldade para autocuidado, sem acompanhamento familiar, por si só já se vê 

comprometida a possibilidade de manter hábitos e estilo de vidas saudáveis.   

Pacientes idosos, analfabetos, com dificuldade para autocuidado, sem 

acompanhamento familiar, incapacidade de identificar medicamentos por 

fatores diversos, uso de múltiplos medicamentos no dia a dia: É comum 

encontrar esses pacientes morando sozinhos, sem ter um familiar para auxiliá-los no 

controle e cuidados básicos. 

Prescrição médica Inelegível: Considerando ser comum encontrar 

prescrições médicas com caligrafias muito distintas e que em algumas ocasiões até 

mesmo outros profissionais médicos e ou profissionais farmacêuticos encontram 

dificuldades para compreender, não seria diferente nem menos importante que 

pacientes idosos, analfabetos, com dificuldade para autocuidado, sem 

acompanhamento familiar também tivessem as mesmas dificuldades de 

compreensão. 
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Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no planejamento de 

ações para manter níveis pressóricos adequados: Se faz necessário muito mais 

do que visitas domiciliares para saber como o paciente se encontra. É por exemplo 

indagar ao paciente sobre seus hábitos de vida, as medicações de uso contínuo, 

sobre as receitas se estão em dias, sobre a forma como esses pacientes costumam 

acomodar os medicamentos, se tem dificuldade em identificar e compreender as 

suas prescrições médicas, entre outros. Essa falta de envolvimento dos profissionais 

acaba acarretando o congestionamento e comprometendo outros serviços como 

emergências e urgências.  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Este projeto de Intervenção se justifica em virtude da percepção in loco da grande 

prevalência de idosos com pressão arterial descontrolada. Nesse sentido o intuito é 

promover medidas que possam normalizar a pressão arterial dos idosos que estão 

cadastrados e atendidos na Estratégia de Saúde da Família Santa Terezinha e 

promover a saúde do Idoso quanto a questões ligadas a descontrole da pressão 

arterial e qualidade de vida.  

Trata-se de um Plano de Ação de extrema relevância social frente ao fato de que a 

Literatura apresenta inúmeros riscos ligados ao descontrole da pressão arterial, 

como também a necessidade de promover uma melhor qualidade de vida a estes 

idosos. 

Deste modo, este projeto deseja atingir de forma relevante a comunidade mostrando 

aos indivíduos que hábitos saudáveis de vida contribuem significativamente para 

uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento com saúde. 
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3 OBJETIVO 
 
 
 

Desenvolver um projeto de intervenção junto aos idosos que estão cadastrados e 

frequentam a Unidade de Saúde Santa Terezinha, vinculada à Estratégia de Saúde 

da Família Santa Terezinha do Município de Governador Valadares - Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 
 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Também são utilizados dados da Secretaria Municipal de Saúde de Governador 

Valadares, além de dados da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram utilizadas bibliotecas digitais 

para levantamento de dados voltados ao tema principal, com destaque para Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), Pubmed (Biblioteca Nacional de Medicina 

Americana).  

As informações foram obtidas por meio do método da Estimativa Rápida. Este 

estudo se deu através de pesquisas utilizando a biblioteca virtual da plataforma 

NESCON e de outras fontes de busca para revisão bibliográfica, além das analises 

clinicas realizadas durante os atendimentos médicos tanto em ambulatório como em 

visitas domiciliares na ESF Santa Terezinha bem como estudo de diagnóstico 

situacional. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo “Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso” (CORRÊA;VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 

Como parte complementar deste estudo, utilizou-se também dados próprios da ESF 

Santa .Foi utilizado como descritores “hipertensão”, “idoso”, “estratégia saúde da 

família”.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Estratégia Saúde da Família   

Segundo o Ministério da Saúde (2018), a Estratégia de Saúde da Família busca 

promover na população uma melhor qualidade de vida, de modo geral, com 

programas, medidas que possam intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, 

dentre eles a Hipertensão Arterial, considerado um problema de saúde pública. 

Dentre os muitos objetivos da Estratégia de Saúde da Família está a necessidade de 

sensibilização quanto a necessidade de prática frequente de atividade física, 

correção da má alimentação da população e não uso de tabaco, álcool e outras 

drogas (BRASIL, 2018). 

Trata-se de um projeto governamental de atenção integral, equânime e contínua. 

Deste modo as Estratégias de Saúde da Família se fortalecem como uma porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste intermeio uma das principais 

funções da Estratégia de Saúde da Família é manter controlada a Pressão Arterial 

de seus usuários.(BRASIL, 2018). 

Prova disso são os programas como Hiperdia, que buscam através de inúmeras 

medidas (alimentares, educação física, hábitos comportamentais, etc) manter a 

Pressão Arterial em níveis aceitáveis (120x80), dos pacientes cadastrado e 

atendidos na rede ambulatorial do SUS (BRASIL, 2018).  

 

5.2 Atenção Primária à Saúde   

 

Segundo o Dicionário da Educação Profissional em Saúde (2019) e Fundação 

Fiocruz (2019) a Atenção Primária a Saúde, chamada também de APS trata-se de 

uma estratégia de organização da atenção à saúde com objetivo de responder 

“regionalmente” as necessidades de saúde da população. Atua de forma contínua e 

sistematizada as necessidades de saúde da população, integrando neste ínterim 

ações preventivas e curativas, e até mesmo atenção a indivíduos e comunidades. 

Percebe-se, portanto que a Atenção Primária à Saúde é um meios que o Governo 

Federal possui de atender minimamente as exigências de saúde da população, 

sendo a porta de entrada, preferencial para atenção a saúde aos problemas de 

saúde que a população apresenta.  
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Na perspectiva da Hipertensão em Idosos, objeto de desta intervenção a Atenção 

Primária tem a função de identificar o problema e oferecer soluções cabíveis, 

possíveis de serem implementadas, tanto na questão da mudança de hábitos de 

vida, como também no oferecimento (quando existam farmácias nas Unidades de 

Saúde) de medicação para controle de Hipertensão Arterial.  

 

5.3 Hipertensão Arterial Sistêmica  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada como um transtorno do 

sistema cardiovascular, que se caracteriza também pela existência de valores 

persistentes na pressão arterial superiores aos considerados normais pelo Ministério 

da Saúde, de modo que a pressão arterial normal de um adulto corresponde a uma 

pressão sistólica máxima menor ou igual a 140 mmhg e a uma pressão diastólica 

menor ou igual a 90 mmhg. Todavia existe grande tendência na literatura de apontar 

como valores de 120x80 (WHO, 2013). 

Considera-se a HAS como uma doença crônica não transmissível, sendo 

conceituada como: 

 “A observação de níveis tensionais absolutos iguais ou maiores do que 
140mmHg de pressão sistólica e iguais ou maiores do que 90mmHg de 
pressão diastólica, mantidos em medidas repetidas, em condições ideais, 
em pelo menos três ocasiões. Este conceito é mais simples e preciso.” 
(BRASIL, 2014, p. 73). 
 

Sabendo que se trata de doença crônica, ela pode ser controlada, todavia não 

curada, de modo que requer um tratamento para toda vida. A HAS é considerada 

como uma enfermidade multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados 

de pressão arterial, associada frequentemente à lesões de órgãos-alvo e alto risco 

de desfechos cardiovasculares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

O tratamento da hipertensão arterial é um desafio para as autoridades de saúde 

tanto pelas dificuldades na abordagem e controle da evolução da doença, possíveis 

complicações e a falta de adesão dos pacientes ao tratamento. A terapêutica baseia-

se na mudança no estilo de vida e no tratamento farmacológico. Quanto a medidas 

farmacológicas se dá com drogas de distintas classificações, sendo melhor 

indicadas individualmente. Na rede pública de saúde existe de forma gratuita a 

losartana potássica, o captopril, enalapril, entre outros (GUSMÃO, 2009) 
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Considera-se a Hipertensão Arterial Sistêmica uma doença bastante frequente no 

Brasil. De modo que constitui um importante problema de saúde pública, 

considerado como um fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. É responsável por pelo menos 40% 

das mortes por AVC e 25% das mortes por doença arterial coronariana. Esta doença 

tem uma alta prevalência em pessoas idosas (objeto de estudo desta intervenção), 

verificado também na UBS Santa Terezinha, por isso objeto de estudo desta 

pesquisa, sabendo que a HAS é um fator determinante de morbidade e mortalidade. 

Pode ter complicações, limitações funcionais e incapacidades (ALVES; NUNES, 

2006). 

A prevalência mundial estimada é da ordem de 1 bilhão de indivíduos hipertensos 

sendo que aproximadamente 7,1 milhões de óbitos por ano podem ser atribuídos a 

hipertensão arterial (BRASIL, 2001). 

A etnia, assim como idade, sexo, características socioeconômicas, consumo de sal, 

obesidade, consumo de álcool e a inatividade física, são fatores importantes de risco 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial (BRASIL, 2014). 

Apesar de conhecidos os fatores de risco estudos domiciliares recentes revelaram 

baixos níveis (20% a 39%) de controle da pressão arterial. Como a pressão arterial é 

considerada uma variável contínua, um dos aspectos desafiadores e decidir os 

limites entre os valores normal e anormal (BRASIL, 2014). 

Atualmente os valores que caracterizam a hipertensão arterial para indivíduos acima 

de 18 anos são aqueles iguais ou superiores a 140 mm Hg, para pressão sistólica 

e/ou iguais ou superiores a 90 mm Hg para pressão diastólica (BRASIL, 2014) 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), a adesão ao tratamento é 

definida como grau de coincidência entre a prescrição e o comportamento do 

paciente, sendo vários os determinantes para a não adesão ao tratamento. A 

adoção de um estilo de vida saudável pode prevenir o aparecimento da hipertensão 

arterial, ou diminuir os níveis de pressão arterial, prevenindo assim o risco de 

doença cardiovascular. 

Existem alguns hábitos de vida que podem reduzir os valores de pressão arterial ou 

evitar os seus níveis elevados como: alimentação adequada, realização de 

exercícios físicos, manutenção de peso adequado, entre outras. Para o tratamento 

da hipertensão arterial utilizam-se medidas tanto não farmacológicas isoladas, como 

associadas a fármacos anti-depressivos. 
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É bastante oportuno mencionar também a importância da educação em saúde, 

principalmente em se tratando do público alvo: idosos. Medidas preventivas podem 

contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida na terceira idade, 

inclusive hábitos saudáveis de vida como abandono do tabaco e prática de atividade 

física e melhor alimentação podem de fato disponibilizar uma boa saúde na última 

etapa da vida (BRASIL, 2014).  

 

.



27 
 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Proposta de Intervenção 

Hipertensão Arterial em Idosos na Estratégia de Saúde da Família Santa Terezinha 

Governador Valadares Minas Gerais”, 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) 
 
Alto índice de idosos hipertensos na Unidade de Saúde Santa Terezinha 

Governador Valadares Minas Gerais em virtude da verificação in loco da 

problemática através de medidas de sensibilização e orientação destes indivíduos 

sobre as consequências que a Pressão Arterial descompensada pode trazer ao 

indivíduo incluindo Acidente Vascular Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio e outras 

comorbidades.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
  
A prática clínica na Unidade de Saúde Santa Terezinha Governador Valadares 

Minas Gerais evidenciou que grande parte dos Idosos atendidos apresentavam 

Hipertensão Arterial, além de apresentarem também muitos fatores de risco 

associados como obesidade, uso desmedido de sódio, alimentação rica em lipídios e 

gordura animal, alimentação rica em frituras, e outros fatores que necessitam de 

uma intervenção para que se normalizem estes índices.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
No que diz respeito aos nós críticos que estão diretamente ligados ao problema 

apresentam-se:  

- Hábitos e estilo de vida dos idosos inadequados para manter níveis pressóricos 

normais; 

- Paciente idosos com dificuldade de autocuidado e sem acompanhamento familiar,  

- Prescrição médica Inelegível; 
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- Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no planejamento de ações para 

manter níveis pressóricos adequados. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
Quadro 02. Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado a Hipertensão Arterial 
em Idosos no planejamento de ações para manter níveis pressóricos 
adequados 
 
Nó crítico Hipertensão Arterial em Idosos   

Operação 

(operações) 

Desenvolver um projeto que visa incentivar a pratica de atividades físicas, 

abandono de tabaco, álcool, drogas ilícitas além de planejar reuniões 

para discutir questões sobre os temas com equipe multidisciplinar 

Projeto Viver bem para viver melhor 

Resultados 

esperados 

Usuários fisicamente ativos, orientados sobre os benefícios de atividades 

físicas no controle de hipertensão e até mesmo na prevenção de 

possíveis complicações.  

Produtos 

esperados 

Redução de peso e ou manter índice de massa corporal adequado, 

diminuição de internações hospitalares e ou busca por urgência e ou 

emergência desnecessárias. 

Recursos 

necessários 

Organização junto com equipe multidisciplinar NASF, realização de 

palestras, comprometimento dos ACS na busca ativa desses usuários, 

aquisição de equipamentos para pratica de exercícios.  

Recursos Críticos Financeiro: Aquisição de equipamentos para pratica de exercícios;  

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe e educador físico do NASF 

Ações estratégicas Apresentar projeto de melhorias para prática de atividades dentro da ESF  

Prazo 6 meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico/Nutricionista / educador físico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Educador físico, e técnico em enfermagem através de avaliação periódica 

de controle dos níveis pressóricos e IMC 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Quadro 03. Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema da 
dificuldade para o autocuidado em pacientes idosos  
Nó crítico Dificuldade para o autocuidado em pacientes idosos. 

Operação 

(operações) 

Identificar pacientes que se encaixam nesses grupos, confeccionar e 

distribuir caixas artesanais a estes pacientes para facilitar a identificação 

e toma adequada das medicações de uso continuo supervisionado por 

farmacêutico NASF com apoio da farmácia da ESF; Paciente leva a caixa 

até a farmácia da ESF e já sai com os medicamentos distribuídos de 

acordo a receita impressa como facilitador. Incentivar os pacientes a 

manterem os medicamentos de forma organizada buscando eliminar 

possíveis impactos a saúde indesejável 

Projeto Amigo Farmacêutico 
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Resultados 

esperados 

Melhor adesão por parte dos pacientes aos tratamentos de patologias 

crônicas; Obtenção de melhores resultados nos controles dos níveis 

pressóricos; Melhorar a gestão de dispensa dos medicamentos evitando 

desperdícios;  

Produtos esperados Níveis pressóricos controlados; conscientização do usuário na 

importância do controle para evitar complicações e agravamentos de 

doenças crônicas. 

Recursos 

necessários 

Material reciclado como: Caixas de sapato, caixa de leite, cola, tesoura, 

entre outros; 

Mão de obra 

Recursos Críticos Financeiro: Custeio de materiais para confecção das caixas de 

medicamentos; 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe ESF 

Ações estratégicas Apresentar o projeto a todas as instancias envolvidas incluindo os 

responsáveis pelo monitoramento da ação: Equipe ESF 

Prazo 4 meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Todos os profissionais Equipe ESF Saúde Santa Terezinha Governador 

Valadares Minas Gerais 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Farmacêutica / Acs / Auxiliar enfermagem / Médico verificar de forma 

rotineira a caixa de medicamento para saber se o paciente esta fazendo 

uso racional dos medicamentos e se os medicamentos estão organizados 

de acordo as prescrições médicas  

Fonte: Próprio Autor, 2019 

 

Quadro 04. Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado melhor prescrição 
médica (legibilidade) a pacientes da Unidade de Saúde 
Nó crítico Melhor prescrição médica (legibilidade) a pacientes da Unidade de Saúde 

Operação 

(operações) 

Receitas impressas, prescrições manuais que possam ser compreendidas 

facilmente pelo paciente,  

Projeto Receita impressa 

Resultados 

esperados 

Clareza por parte de quem prescreve e certeza de compreensão por parte 

do paciente com relação a medicação que esta prescrita bem como a 

forma, horários e duração do tratamento, melhores resultados nos 

controle de doenças crônicas. 

Produtos 

esperados 

100% das receitas prescritas de forma impressa 

Recursos 

necessários 

Equipamentos e suprimentos 

Recursos Críticos Financeiro: compra de suprimentos: tinta / tonner;  

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria municipal de saúde: Redução de problemas relacionados a 

receita 

Ações estratégicas Utilização dos recursos destinados para este fim 

Prazo 30 dias  

Responsável pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico 

Processo de 

monitoramento e 

Farmacêutica / Acs para avaliar se os pacientes estão sendo capazes de 

identificar com clareza as prescrições impressas, e caso haja alguma 
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avaliação das 

ações 

dificuldade identificar se é um caso isolado ou quais os fatores ainda 

contribuem para novas avaliações de intervenções se  

Fonte: Próprio Autor, 2019 

Quadro 05. Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado a incentivo aos 

colaboradores as atividades laborais na Unidade de Saúde visando a melhoria 

do atendimento 

Nó crítico Incentivo aos colaboradores as atividades laborais na Unidade de Saúde 

visando a melhoria do atendimento  

Operação 

(operações) 

Treinamentos e educação permanente em saúde com Equipe de Saúde, 

conscientização dos profissionais com relação aos impactos diretos na 

qualidade de vida da população no que diz respeito as complicações e ou 

agravamentos provenientes de controle inadequado ou insuficiente dos 

níveis pressóricos arterial. 

Projeto Proposta de Controle de Pressão Arterial de Idosos 

Resultados 

esperados 

Promover saúde e bem estar dos usuários. 

Produtos esperados Profissionais comprometidos com a missão, pautados na ética, e sobre 

tudo, profissionais empenhados em cumprir o que estabelece a 

Constituição Federal 1988 no que se refere ao SUS em seus princípios. 

Recursos 

necessários 

Informações sobre HAS, organizar a agenda de atividades da equipe, 

política articulação intersetorial  

Recursos Críticos Político: Articulação intersetorial;  

Controle dos 

recursos críticos 

Melhor empenho da coordenação da atenção básica no que diz respeito a 

educação permanente em saúde e vigilância da qualidade dos serviços 

prestados 

Ações estratégicas Palestras educativas em saúde, parceria de vigilância e monitoramento 

com secretaria municipal de saúde. 

Prazo 2 meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico, Enfermeiro e coordenação atenção básica 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Pesquisa de satisfação através de questionários distribuídos na própria 

ESF com uma urna para posterior avaliação onde seria possível fazer 

uma estimativa do quadro atual e fazer projeções para o futuro. 

Fonte: Próprio Autor, 2019 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após apresentar esta proposta, e com base no que se verifica na realidade da 

Unidade de Saúde Santa Terezinha do município de Governador Valadares – MG 

verifica-se que o projeto tem grande viabilidade de execução, até mesmo pelo fato 

de não exigir tantos esforços que vão além das atividades cotidianas que são 

exercidas entre os profissionais de saúde. 

Acredita-se também que possam haver resultados fantásticos, principalmente pelo 

fato de que muitos idosos não seguem e não mantem níveis pressóricos adequados 

por falta de orientação tanto na necessidade de cumprimento a risca da medicação 

como do autocuidado, e é justamente nesses pontos que este projeto mais se aplica.  

Por fim, conseguindo atingir ao menos 50% dos Idosos com níveis pressóricos 

considerados normais já se acredita que seja um avanço bastante significativo, 

principalmente frente ao fato de que esta população é a mais acometida pelas 

consequências da pressão arterial desregulada, principalmente com Acidente 

Vascular Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio.  

Fica também registrado o avanço no conhecimento da Equipe de Saúde sobre as 

questões ligadas ao controle da Pressão Arterial, o que também é bastante 

importante neste processo.  
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