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RESUMO 

 

Caraí é um município de 22.343 pessoas e está situado em Minas Gerais. Este trabalho foi 

proposto para a equipe de saúde Ponto do Marambaia que é responsável por 2150 usuários 

onde há um número significativo de idosos portadores de hipertensão e que não aderem ao 

tratamento da hipertensão. Esses usuários procuram atendimento na equipe em situações de 

urgência ou em situações que mostram a falta de adesão ao tratamento, e quando visitados, a 

maioria vive acamada, sozinhos, muitas vezes depressivos e demonstrando estilos de vida 

incompatíveis para pessoas portadoras de hipertensão. Esta intervenção foi proposta para 

melhorar o vínculo entre equipe e usuários, inclusive seu processo de trabalho, orientar sobre 

a transformação de hábitos necessários para conviver com o problema, dentre outras ações. 

Realizou-se o diagnóstico situacional reconhecendo-se os principais problemas enfrentados 

pela equipe de saúde para planejar ações pelo método de Planejamento Estratégico 

Situacional. As informações para esta intervenção foram coletadas nos prontuários, registros 

da equipe, consulta médica e de enfermagem, conversas com pacientes durante as visitas 

domiciliares e observação ativa da área de abrangência. A bibliografia utilizada foi consultada 

em trabalhos científicos disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

PUBMED, Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva e no SciELO. Na 

construção do diagnóstico situacional foi utilizado o método da Estimativa Rápida 

Participativa e durante a proposta do plano de ação identificou-se os nós críticos e evidenciou-

se a necessidade da realização deste projeto e da participação da equipe multidisciplinar, 

realizando modificações pertinentes na rotina do trabalho da equipe. Espera-se que a equipe 

consiga orientar e prevenir doenças através de ações preventivas, melhorando os níveis 

pressóricos dos idosos, bem como proporcionar a integralidade da atenção aos idosos 

proporcionando melhorias em sua qualidade de vida.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Caraí is a municipality of 22,343 people and is located in Minas Gerais. This work was 

proposed for the health team Ponto do Marambaia, which is responsible for 2150 users where 

there are a significant number of elderly patients with hypertension who do not adhere to the 

treatment of hypertension. These users seek care in the emergency room or in situations that 

show a lack of adherence to the treatment, and when visited, most people live in bed, alone, 

often depressed and demonstrate incompatible lifestyles for people with hypertension. This 

intervention was proposed to improve the link between team and users, including their work 

process, to guide the transformation of habits necessary to live with the problem, among other 

actions. The situational diagnosis was realized recognizing the main problems faced by the 

health team to plan actions by the method of Strategic Situational Planning. The information 

for this intervention was collected in the medical records, team records, medical and nursing 

consultation, conversations with patients during home visits and active observation of the 

coverage area. The bibliography used was consulted in scientific works available in the 

databases of the Virtual Health Library, PUBMED, Virtual Library of the Nucleus of 

Education in Public Health and in SciELO. In the construction of the situational diagnosis, the 

Participatory Rapid Estimate method was used and during the proposal of the action plan the 

critical nodes were identified and the necessity of the realization of this project and the 

participation of the multidisciplinary team was verified, making pertinent modifications in the 

routine of the team work It is hoped that the team will be able to guide and prevent illnesses 

through preventive actions, improving the pressure levels of the elderly, as well as providing 

the integrality of the attention to the elderly, providing improvements in their quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Breve descrição do município de Caraí 

 

Caraí é um município composto por 22.343 habitantes vivendo em 1.240,160 Km
2
 de área, 

conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano 

2017. Localizado no Estado de Minas Gerais e na microrregião do Vale do Mucuri e 

mesoregião de Jequitinhonha.  Caraí faz limites com as cidades de Araçuaí, Ponto dos 

Volantes, Catuji, Itaipé, Novo Oriente de Minas, Padre Paraíso e Novo Cruzeiro (IBGE, 

2017).  

 

O desenvolvimento de Caraí foi marcado remotamente pela presença de pedras preciosas em 

seu solo e também pela atividade na agricultura. Por outro lado, os eventos religiosos 

promovidos por padres vindos de Araçuaí, promovendo pregação de missões aos habitantes 

que aos poucos foram fixando residência no local. Cerca de 70% da população de Caraí reside 

na zona rural, onde grande parte são homens e predominantemente da religião católica. 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saúde (SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAÍ, 

2013) e com as informações do IBGE (2017) a economia de Caraí é baseada na agropecuária 

e agricultura familiar. Um dos principais problemas enfrentados pelo município é a sua 

grande extensão territorial de zona rural. 

 

Os Caraienses usufruem de recursos existentes no município como as Igrejas, Creches, 

Correios, Bancos, Telefonia, Internet, COPASA, Cemig, Cartório, Posto de polícia, Escolas, 

Praça, Lojas que atendem a vários setores. 

 

Em relação ao saneamento básico, nos registros da secretaria de Saúde de Caraí, no ano 2016, 

grande parte dos Caraienses destinava o lixo na forma de queimado ou enterrado, seguido dos 

que têm o lixo coletado pela prefeitura e ainda existe uma parcela que joga o lixo a céu aberto. 

Já o abastecimento de água, cerca de 40% é realizado pelo sistema público e a grande maioria 

usa outros meios de adquirir a água. Quanto ao destino de esgoto, a maior parte da população 

utiliza fossa, seguida dos que o sistema público proporciona e uma menor parte da população 

os lança a céu aberto. 
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Observando os aspectos demográficos, a idade dos caraienses foi descrita como uma 

população relativamente jovem, seguida de crianças e idosos (IBGE, 2017). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Caraí 

Para a realização dos serviços de saúde em Caraí são disponibilizados recursos para as áreas 

da Atenção Primária, Atenção Secundária e Vigilância em Saúde. O financiamento é de 

responsabilidade do Ministério da saúde e em se tratando da Atenção Básica, a prestação de 

contas dos serviços em saúde é feita no Departamento de Atenção Básica e-SUS Atenção 

Básica (e-SUS AB).  

O modelo de atenção à saúde predominante em Caraí é o proposto pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), permitindo acesso universal. Na atenção primária, há oito Equipes de Saúde da 

Família (ESF) que trabalham organizadas em redes de atenção e para completar as mesmas, 

no município existe o Hospital São João Batista, para atendimento de urgências e 

emergências, com plantão 24 horas por dia, além de cirurgia eletiva, uma vez por semana. A 

Secretaria Municipal de Saúde viabiliza os atendimentos pactuados pela PPI, para todos os 

níveis de complexidade. Já a assistência farmacêutica é realizada pela farmácia de Minas e 

compra de medicamentos com recurso do próprio do município. No município existe um 

laboratório de análises clínicas, além de serviços de apoio como o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Para promover a 

saúde no nível de atenção secundária ou média complexidade, o município de Caraí aderiu ao 

consórcio público conhecido como Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do 

Vale do Mucuri e Jequitinhonha (CISEVMJ). 

Além destes recursos, em Caraí os atendimentos de médicos especialistas são realizados no 

Centro de Saúde, por meio de encaminhamentos dos médicos das equipes de saúde da família. 

São ofertados atendimentos das seguintes especialidades: Ginecologista, Pediatria, 

Neurologista, Cirurgião, anestesista, entre outros. Quando os usuários não são atendidos por 

especialistas existentes no município, são encaminhados para Teófilo Otoni através do 

consórcio. 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Ponto do Marambaia  

A Equipe de Saúde da Família Ponto do Marambaia trabalha na Unidade Básica de Saúde de 

mesmo nome, localizada na Rua principal, nº 68 no centro da cidade de Caraí. A equipe é 
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compota de sete Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma auxiliar de enfermagem, um 

enfermeiro e uma médica, que prestam atendimento de 7:00hs as 16:00hs, com intervalo de 

uma hora para o almoço. Além disso, é responsável 2150 usuários reunidos em 631 famílias 

cadastrados no território que está dividido em sete microáreas, sendo quatro na área urbana e 

três na área rural.  

Os usuários sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Ponto do Marambaia foram 

classificados em: sem risco, risco baixo, risco médio e risco alto. Os adscritos à zona urbana 

tem acesso ao saneamento básico, coleta de lixo, água tratada, luz elétrica e redes de esgoto. 

No povoado dos Gomes existe água tratada, o que não ocorre nas demais localidades rurais. 

Todas as famílias da zona urbana possuem luz elétrica, ao contrario da zona rural.  

 

As microáreas e suas respectivas famílias acompanhadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde e os endereços  estão descritas de acordo com a sua composição territorial: 

 Microárea 01 com 71 famílias cadastradas – Córrego dos Lopes, Córrego Charqueada, 

Córrego da Pesquisa, Córrego do Quaresma, Córrego da Campina, Córrego Camilo 

Pereira, Córrego do Felipes, Córrego dos Pedrosos, Córrego Josué e Fazenda 

Murundú. 

 Microárea 02 com 102 famílias cadastradas – Córrego da Mucaia, Fazenda Boa 

Esperança, Casas Populares, Rua Manoel Marciano, Rua Padre Joao Pinheiro e Rua 

Vista Alegre. 

 Microárea 03 com 98 famílias cadastradas – Rua Maranhão, Rua Padre Paraiso, Rua 

Vó Ricardina, Rua do Colégio, Rua da Creche, Rua Sabino Lopes e Rua Padre Paraiso 

II.  

 Microárea 04 com 87 famílias cadastradas – Rua Maranhão, Rua Padre Paraiso II, Rua 

Sabino Lopes, Rua Clemente Inocência, Rua Sergipe e Praza da Matriz.  

 Microárea 05 com 116 famílias cadastradas - Rua Sergipe, Rua Rondônia, Rua Nova, 

Rua Principal, Ceara, Brasil116, Praça Principal e Fazenda Aguas Marinhas. 

 Microárea 06 com 96 famílias cadastradas – Córrego dos Gomes, Córrego dos 

Martins, Córrego Santa Marta, Córrego Santa Cruz, Fazenda Dr Silas e Br 116. 

 Microárea 07 com 61 famílias cadastradas – Córrego da Onça, Córrego da Raiz, 

Córrego do Girú I e Córrego do Girú II. 
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No território da equipe de saúde de Ponto do Marambaia, os recursos comunitários destinados 

à população são: uma escola; uma creche; uma Igreja; uma área de lazer; dois sindicatos; uma 

associação de moradores, além de serviços como luz elétrica, água, telefonia, correios e 

bancos. 

 

Em relação à educação, na população da equipe Ponto do Marambaia, no ano de 2016 o 

percentual de analfabetos é maior na microárea 07 que nas demais áreas. E o percentual de 

crianças menores de 14 anos fora da escola é maior nas microáreas 05 e 06.  

Quanto ao trabalho da equipe, a distribuição das consultas médicas e de enfermagem 

observadas no ano de 2016, a mais incidente foi entre os usuários portadores de hipertensão e 

de diabetes, pré-natal e câncer. Em relação aos outros serviços desenvolvidos pela equipe 

Ponto do Marambaia podem ser observados os serviços de vacinação, atividades dos grupos 

HIPERDIA, tabagismo, puericultura, pré-natal, saúde mental, idosos (grupo de atividade 

física). 

O trabalho dos profissionais vinculados a Unidade de Saúde Ponto do Marambaia é dedicado 

a atividades que efetivamente contribuem com o processo de trabalho como o atendimento de 

demanda programada (Pré-natal, atenção a crianças menores de cinco anos, hipertensos, 

diabéticos, rastreamento do câncer de mama e de colo uterino e saúde bucal de gestantes e 

escolares). Além disso, existem outros fatores que facilitam o processo de trabalho equipe que 

são: o trabalho conjunto com os agentes comunitários de saúde, o bom acolhimento aos 

pacientes pelos profissionais da equipe; educação permanente de cada membro da equipe da 

saúde, que inclusive gosta do trabalho na Estratégia em Saúde da Família; respeito e vínculo 

dos profissionais da equipe com os usuários da comunidade; as reuniões quinzenais, que são 

importantes para discussão dos problemas e para a abordagem de temas pertinentes ao 

trabalho da equipe; o trabalho na zona rural, que, apesar de demandar tempo para o 

deslocamento da equipe, é de fácil acesso; o fácil acesso das pessoas da área urbana à unidade 

de saúde; o trabalho dos ACS, que são um elo entre a comunidade e a equipe de saúde, pois, 

são pessoas que residem na área onde trabalham e conhecem a comunidade, intermediando 

informações entre equipe e usuários. O trabalho dos profissionais do NASF, permitindo 

complementar o cuidado prestado aos usuários pela equipe de saúde, auxiliando na discussão 

de casos clínicos, experiência e conhecimento entre os profissionais e os usuários na UBS e 

nas visitas domiciliares. Destaca-se  o CAPS que trabalha integrado à equipe de saúde no 
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atendimento as pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Por outro lado, existem pontos que interferem na qualidade de vida dos usuários do território, 

além de afetar de forma negativa o processo de trabalho da equipe de saúde de Ponto do 

Marambaia. Estes fatores estão relacionados ao atendimento da demanda espontânea, que vem 

sendo a prática que ocupa maior parte do tempo dos profissionais; a grande extensão 

territorial da zona rural do município dificultando o acesso para a equipe e usuário na 

realização de atividades como a visita domiciliar; a distância entre o município e os hospitais 

de referência; o pouco recurso financeiro para as atividades de saúde; a baixa adesão ao grupo 

HIPERDIA nas atividades de educação em saúde; a baixa adesão ao tratamento e dieta 

inadequada entre os pacientes diagnosticados com doenças crônicas como a hipertensão e o 

diabetes; a falta de medicação básica ou material de curativo e equipamentos; a falta do 

prontuário eletrônico; o fluxo de atendimento pelo especialista apresenta irregularidades, a 

desorganização que prejudica os usuários e dificulta o trabalho da equipe; nos casos de 

urgências, a equipe presta os primeiros atendimentos e depois, se necessário os encaminha 

para hospitais, porém, nem sempre o transporte está disponível para este serviço e para as 

visitas domiciliares. Para a avaliação de pacientes com o especialista é realizado o 

encaminhamento pelo médico, e a técnica de enfermagem é responsável por marcar estes 

encaminhamentos, desviando sua função e trabalho; os exames laboratoriais mais simples, 

que são coletados no laboratório do  município e realizados no próprio município. Os exames 

mais complexos são feitos nos municípios conveniados existindo relativa demora no retorno 

dos resultados. 

Conforme dados e informações existentes na própria  equipe de saúde, as principais causas de 

óbito observadas no território da equipe Ponto do Marambaia, envolvem as doenças do 

aparelho circulatório seguidas das afecções endócrinas, nutricionais e metabólicas, doenças 

mentais e ainda um número significativo de doenças infecciosas e parasitarias. Com a 

construção do diagnóstico situacional, as morbidades mais frequentes identificadas no 

território da equipe estão também relacionadas às doenças: cardiovasculares, 

Diabetes  mellitus e Obesidade. Assim, com o predomínio das doenças crônicas não 

transmissíveis, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi escolhida para este trabalho. Além 

disso, durante o trabalho no território da equipe e observando como vivem os usuários, a 

equipe encontrou uma quantidade significativa de portadores de hipertensão arterial 

acometendo idosos. Estes idosos e hipertensos recebem atendimento dos profissionais da 
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equipe de saúde, com o devido acolhimento reservando prioridade na atenção prestada. 

Durante visitas domiciliares, foi possível observar idosos hipertensos acamados, sem 

acompanhamento de sua saúde integral, e mesmo tendo sido diagnosticados com a 

hipertensão observou-se a falta de adesão ao seu tratamento. Nesta fase da vida estes 

pacientes necessitam de cuidados prestados pelos profissionais que auxiliam a equipe como: 

avaliação odontológica, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, educador físico, entre outros, 

bem como acesso a outros níveis de assistência, se necessário.  

 

Embora na unidade de saúde do Ponto do Marambaia funcione um grupo de hipertensos, onde 

mensalmente são propostas reuniões para abordar temas ligados à promoção da saúde entre 

usuários portadores de hipertensão arteriais, inclusive idosos hipertensos, não se observa, no 

início, adesão às atividades propostas. Junto a esta realidade, estão os idosos hipertensos que 

não tem acesso às atividades da equipe por questões pessoais como a falta de companhia, 

viverem na zona rural e mesmo por não compreenderem o tratamento prescrito pelos 

profissionais de saúde. Falta aos idosos hipertensos, melhorar a qualidade de vida e assim, se 

faz necessária, a abordagem multidisciplinar e intersetorial, a reorganização do processo de 

trabalho da equipe para o estabelecimento de acolhimento adequado para este público, vínculo 

entre equipe e usuário, para estimular a adesão ao tratamento da hipertensão, não deixando de 

lado demais atividades preventivas. 

 

Para enfrentar este problema selecionado para propor uma intervenção, é necessário propor a 

criação do projeto denominado círculo de avos, destinado à atividades da terceira 

idade, palestras nas microáreas, campanhas educativas, readequar as atividades do grupo de 

hipertensos, educação permanente, envolvendo os membros da equipe de saúde, visita 

domiciliar a todos os pacientes idosos e hipertensos, levando conhecimento aos pacientes e 

seus familiares. É necessário ainda, a implementação de ações para continuidade de 

tratamento no domicilio, encaminhamentos, a outros profissionais quando indicado, 

complementando a adesão ao tratamento da hipertensão nesta fase da vida. 

Após minha inscrição no Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), trabalho como 

médica da equipe de saúde da família Ponto do Marambaia, em Caraí no Estado de Minas 

Gerais desde o dia 18 de julho de 2016. Os médicos estrangeiros foram contratados para 

trabalhar no Brasil, principalmente em regiões onde faltava profissionais como exemplo:  

regiões com população Ribeirinha, quilombolas, entre outras. O edital de seleção solicita que 
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estes profissionais sejam matriculados no Curso de Especialização Gestão do Cuidado em 

Saúde da Família (CEGCSF), e que se atualizem para o trabalho em equipe e voltado para a 

promoção de ações em saúde, e assim transformar a situação de saúde da população destes 

territórios. Na disciplina de Planejamento e programação das ações de saúde (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010), os profissionais juntamente de sua equipe de saúde elaboram o 

plano de ação, que é destinado a resolver os problemas de saúde encontrados no território 

depois de realizado o diagnóstico situacional do território sob sua responsabilidade. Para este 

trabalho, a proposta de intervenção visa aumentar a adesão ao tratamento da hipertensão 

arterial entre idosos que vivem no território da equipe. Nele, são propostas ações para 

melhorar a adesão ao tratamento da doença, mediante propostas para melhorar a atenção e 

cuidado, através de transformação de hábitos que vem proporcionando o avanço da doença, 

buscando enfrentar o problema mais incidente entre os usuários que vivem no território. 

 

1.4 Estimativa rápida e o levantamento dos problemas de saúde do território e da 

comunidade (primeiro passo) 

As doenças mais frequentes levantadas pela realização do diagnóstico situacional do território 

da equipe de saúde da família Ponto do Marambaia, em Caraí no Estado de Minas Gerais 

foram: 

 Hipertensão arterial entre idosos. 

 Doenças metabólicas.  

 Sofrimento mental.  

 Doenças infecciosas e parasitarias. 

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de saúde da família Ponto do Marambaia em Caraí, Minas 

Gerais. 

Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da comunidade 

adscrita à equipe de saúde da família Ponto do Marambaia em Caraí, Minas Gerais. 

Problemas Importância

* 

Urgência*

* 

Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Hipertensão arterial entre 

idosos. 

*Alta 30 Alta   1  

Doenças metabólicas  
*Média 25 Média 1 

- Sofrimento mental  
*Alta 23 Média  2 
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-Doenças infecciosas e 

parasitarias 

*Alta 28 Média 3 

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 

 

Para esta proposta de intervenção, a equipe selecionou a Hipertensão arterial entre idosos para 

esta proposta. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho se justifica pela necessidade de melhorar a qualidade de vida de idosos 

hipertensos que não aderem ao tratamento da hipertensão arterial, adscritos à Equipe de Saúde 

da Família Ponto do Marambaia no município de Caraí, Minas Gerais.  

Os idosos que vivem no território da equipe em Caraí, em geral precisam de atendimentos 

como consultas de enfermagem e médica. Estes procedimentos são realizados durante a 

demanda espontânea, aos que procuram a Unidade de Saúde e que por algum motivo, 

encontram-se sem acompanhamento da equipe. Os sintomas e queixas sempre estão 

acompanhados de situações variadas, como por exemplo, os níveis pressóricos variando, 

dislipidemias descompensadas e comorbidades. Esta situação de saúde reflete negativamente 

na vida do idoso e de sua família, pois, representa prejuízo na qualidade de vida, economia, 

demandando cuidados dos envolvidos. Assim, são necessárias ações educativas envolvendo 

os familiares, profissionais da equipe de saúde, equipe multidisciplinar e a própria 

comunidade para inserção de medidas preventivas e de reabilitação sempre que necessário.  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são mundialmente a principal causa de 

morbimortalidade, devendo ser consideradas as doenças cardiovasculares (hipertensão 

arterial, infarto, acidente vascular encefálico) que representam um número significativo de 

mortes. Altamente prevalente, trata-se de uma doença circulatória, muitas vezes associada a 

alterações metabólicas, resultando no risco de desenvolver doenças cardiovasculares, podendo 

ou não levar à morte. Devem ser considerados os fatores de risco associados à hipertensão que 

podem ser: alimentação inadequada, consumo de sal, uso abusivo de álcool, falta de atividade 

física, excesso de peso, tabagismo, além de distúrbios do metabolismo da glicose e dos 

lipídios  (MALTA et al., 2017) .  
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3 OBJETIVO 

 

Elaborar uma proposta de intervenção para melhorar os níveis de pressão arterial e a 

qualidade de vida dos idosos hipertensos adscritos à equipe de saúde Ponto do Marambaia no 

município de Caraí /MG. 
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4 METODOLOGIA 

 

O diagnóstico situacional é uma importante ferramenta que permite a identificação dos 

problemas mais frequentes de um território, sendo sua construção, baseada no método da 

estimativa rápida. Posteriormente foi utilizando o método de Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) pela equipe para construir um plano de ação para impactar o problema, e 

assim conseguir melhorar a qualidade de vida dos idosos na equipe de saúde família Ponto do 

Marambaia no município de Caraí  - MG.  

 

Para priorizar o problema foram consultados os registros da Unidade de saúde, fontes 

secundárias como Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

A revisão da literatura para este trabalho foi baseada em textos, livros, manuais do Ministério 

da Saúde e artigos científicos nos bancos de dados como o Google Acadêmico, Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME ), LILACS, 

MEDLINE. Além disso, utilizou-se o material didático utilizado no Curso de Especialização 

em Gestão do cuidado em Saúde da Família, disponível na biblioteca virtual do 

NESCON/UFMG, utilizando os descritores:  

Idoso. 

 Hipertensão.  

Atenção Primária à Saúde. 

 Estratégia Saúde da Família. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

De acordo com a Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, é considerado idoso a pessoa com 

idade igual ou superior a sessenta anos de idade. O número de pessoas nesta condição tende a 

aumentar significativamente até o ano de 2025 e no ano de 2050, igualar-se à população de 

crianças e jovens entre 10 e 15 anos. Sobre o Estatuto do Idoso, o mesmo pode ser 

considerado como uma ferramenta importante na reestruturação da realidade no momento da 

velhice. Assim, trata-se de 

[...] um instrumento jurídico que estabelece direitos, mas também como uma 

produção simbólica e conceitual que, mediante um conjunto de signos, 

representações, imagens e saberes, configura o idoso na cultura, retirando daí 

a legitimação das práticas e políticas destinadas especificamente a esse 

segmento. O Estatuto do Idoso é entendido aqui como um dispositivo de 

Estado formado por um conjunto de normas e diretrizes, e suas decorrentes 

práticas, produtores de sentidos que se incorporarão aos próprios idosos e ao 

imaginário coletivo como produtor da realidade da velhice. O pressuposto 

fundamental é o de que a linguagem, a produção discursiva, como no caso 

do Estatuto do Idoso, não apenas expressam, mas também constituem os 

referentes que toma como objeto (JUSTO; ROZENDO, 2010, p. 472). 

 

O aumento da população idosa em países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil passa por 

um aumento crescente nas últimas décadas, caracterizando o avanço do processo de 

envelhecimento (DAWALIBI et al., 2013). Estes autores, também conceituam este estágio da 

vida como 

[...] O envelhecimento pode ser definido como um processo sociovital 

multifacetado ao longo de todo o curso da vida. A velhice denota o estado de 

“ser velha”, condição que resulta do processo de envelhecimento que 

gerações vivenciaram e vivenciam dentro de contextos sociais, políticos e 

individuais diversos (LIMA et al., 2008; NERI, 2006 apud DAWALIBI et 

al., 2013, p.394) 

O aumento da longevidade remete à necessidade de uma vida mais saudável e com maior 

qualidade de vida, valorizando a saúde. Embora o processo de envelhecimento se inicie ao 

longo da vida, somente perto dos 60 anos de idade é que são evidenciadas as características 

deste processo (MARI et al., 2016). Nesta fase, as alterações mais conhecidas são devido ao 

aparecimento de rugas, cabelos brancos, alterações das funções orgânicas; as bioquímicas; 

modificações psicológicas para enfrentamento de cada nova situação. Existem ainda as 
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modificações sociais, por relacionarem-se à redução da produtividade, poder físico e 

econômico e social (SANTOS, 2010). 

Define-se incapacidade funcional, como sendo a inabilidade ou a dificuldade de realizar 

tarefas do dia a dia do ser humano na comunidade. O processo de envelhecimento não está 

relacionado às incapacidades, pois, as pessoas somente passaram a viver mais, mesmo 

apresentando algumas condições crônicas, como é o caso das doenças crônico-degenerativas, 

bastante comuns entre os idosos. A capacidade funcional do idoso quando comprometida, 

implica em vulnerabilidade e dependência nesta fase da vida demandando ajuda, resultando 

em diminuição do bem-estar de sua qualidade de vida (TAVARES, et al., 2017).  

Os serviços primários de saúde prestados aos idosos devem considerar a natureza específica 

dos problemas dos mesmos, para prestar atendimentos de alta qualidade inclusive aos seus 

familiares, visando manter ou melhorar a qualidade de vida, preservando sua autonomia e 

independência. Assim, para prestar serviços para idosos, deve ser realizado um diagnóstico 

epidemiológico que permita um planejamento adequado à sua realidade socioeconômica e da 

região onde vive, com foco sistemático em relação aos serviços para os idosos e com natureza 

multidisciplinar e multissetorial (GUIMARAES, 1987). O autor destaca alguns pontos 

importantes para a assistência à saúde dos cidadãos com 60 ou mais anos de idade que são, 

[...] O atendimento ao idoso no nível de serviços básicos de saúde deve ser 

feito por médico com formação generalista, de acordo com um programa 

específico de atendimento ao idoso, elaborado pelas Secretarias de Saúde 

dos Estados da Federação, em conjunto com os especialistas em Geriatria e 

de acordo com diretrizes gerais elaboradas pelos Órgãos Federais. -Os 

serviços básicos devem estar referenciados em ambulatórios com 

especialistas em geriatria integrada a uma equipe multiprofissional, com 

infraestrutura para a realização de exames complementares, capacidade de 

atendimento domiciliar, de programas de reabilitação, articulados a hospitais 

gerais. -Criação de unidades geriátricas nos hospitais gerais com 

especialistas em geriatria integrados a uma equipe multiprofissional.  

-Criação de unidades geriátricas em hospitais de apoio (retaguarda), dotadas 

de setor de reabilitação e programa de atendimento domiciliar a doentes 

crônicos acamados". -Criação de serviços de transporte para hospitais e 

serviços de saúde, destinados a pacientes idosos com dificuldades de 

locomoção. -Incrementar os serviços de auxílio complementar, com 

fornecimento de órteses, próteses e ajuda mecânica para idosos carentes, sob 

a supervisão e orientação de equipes multiprofissionais das unidades 

geriátricas. -Incorporação de práticas alternativas de assistência à saúde do 

idoso, desde que respeitados os princípios éticos, possibilitando ao idoso o 

direito de escolher a terapêutica preferida (GUIMARAES, 1987, p. 275). 
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A hipertensão arterial Sistêmica é um problema de saúde pública, e para seu enfrentamento 

devem ser considerados os fatores de risco para a mesma que são: a hereditariedade, idade, 

gênero, etnia, nível de escolaridade, situação socioeconômica, obesidade, etilismo, tabagismo, 

entre outros. Tais fatores contribuem para o avanço das doenças cardiovasculares, e conhecê-

los proporciona o conhecimento necessário para auxiliar na proposta de medidas preventivas e 

terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas (ZAITUNE et al., 2006). Sendo a 

hipertensão uma doença multifatorial e de curso silencioso, o diagnóstico precoce e o 

reconhecimento de tais fatores podem contribuir com o controle e tratamento da doença, 

reduzindo também o número de hospitalizações e complicações decorrentes. Considerando o 

processo de envelhecimento, este é capaz de promover alterações orgânicas naturais tornando 

o indivíduo mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

como por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica que é a doença crônica mais prevalente 

entre os idosos no Brasil (MENEZES  et al, 2016). 

A hipertensão uma patologia silenciosa, e a falta do controle e ou tratamento, remete o 

indivíduo a complicações clínicas, sequelas ou mesmo morte. Sua prevalência aumenta com a 

idade, sendo nos idosos um fator complicador por reduzir a qualidade de vida, contribuindo 

ainda, com o aparecimento de doenças degenerativas (DUARTE; LIMA, 2016). Os autores 

ainda consideram que  

 

[...] A HAS em idosos associa-se a elevações nos sistemas cardiovasculares, 

com diminuição da sobrevida e piora na qualidade de vida. Destaca-se que o 

tratamento nesta faixa etária, melhora significativamente o estado de saúde. 

As modificações no estilo de vida apresentam resultados significativos, 

desde que bem orientadas, sobretudo, se por equipe especializada. Para 

idosos, o uso de terapia combinada se apresenta como uma necessidade 

capaz de melhorar a aderência e eficácia, tal como diminuição de efeitos 

colaterais, considerando os requisitos do tratamento conforme a fragilidade 

de cada um. O aumento da expectativa de vida em todo o mundo, relatando a 

incidência e prevalência de determinadas doenças, sobretudo, 

cardiovasculares. A citar a população idosa, definida pela Organização 

Mundial de Saúde como indivíduos com e acima dos 60 anos, o próprio 

processo de envelhecimento tornas os idosos mais suscetíveis a HAS 

(MIRANDA et al., 2002 apud DUARTE; LIMA, 2016, p. 479). 

 

De acordo com Bastos-Barbosa et al., 2012, nos idosos a prevalência de hipertensão chegar a 

60%, necessitando assim, de um diagnóstico correto e adesão por parte dos pacientes ao 

tratamento, que a longo prazo pode resultar na redução da morbimortalidade cardiovascular. 

Adesão ao tratamento pode ser entendida como a execução correta da prescrição médica, 
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incluindo alterações em medicamentos ou ainda modificações no estilo de vida, que resultam 

em sucesso significativo do tratamento. Por outro lado, a não adesão pode ser considerada 

como a causa principal do descontrole dos níveis pressóricos, representando risco 

significativo para o aparecimento de eventos cardiovasculares. Considera-se adesão 

medicamentosa, a ingestão correta dos medicamentos receitados em aproximadamente 80% 

da medicação prescrita. 

De acordo com os Informes Técnicos Institucionais do Departamento de Atenção Básica 

(BRASIL, 2000), o Programa Saúde da Família surgiu como um eixo de reorganização do 

modelo assistencial na atenção básica, modificando a forma de assistência à saúde. Neste 

modelo, a saúde não estaria mais centrada na doença, mas, voltada para a promoção da 

qualidade de vida e intervenção sobre os fatores de risco, através de ações intersetoriais. Esta 

nova forma de se produzir o cuidado se caracteriza, pela sintonia com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a universalidade, a equidade da atenção e a integralidade das 

ações, que passaram a permitir a perfeita associação entre a clínica e a promoção da saúde. O 

SUS ainda remeteu o Programa Saúde da Família como um programa estrutural mais 

relevante na história na saúde pública no Brasil. Como estratégia, o programa de saúde da 

família foi uma forma de estruturar a atenção básica à saúde, melhorando sua relação com a 

comunidade e com os demais níveis de atenção à saúde. 

No início da década de 1980, iniciou-se o desenvolvimento de uma atenção sistemática à 

família, onde seus profissionais passaram a propor práticas para cuidar da saúde da família 

(SILVA; SILVA e  BOUSSO, 2011), além disso, os autores descrevem que, 

[...] Atualmente, a ideia de que as condições de saúde-doença dos membros 

da família e a família como unidade influenciam-se mutuamente já é 

consolidada. A saúde da família é um conceito que difere da saúde dos 

membros da família, da mesma forma que a família como sistema é maior 

que a soma de suas partes. Entretanto, o termo saúde da família é usado 

muitas vezes com o significado de práticas de saúde que se dirigem a cada 

membro da família, individualmente (FRIEDMAN;  BOWDEN ;  JONES, 

2003 apud SILVA; SILVA;  BOUSSO, 2011, p. 1251) 

A proposta da estratégia em Saúde da Família visa diretamente intervir ativamente em saúde, 

sem esperar a população procurar os serviços de saúde para posteriormente propor suas ações. 

Além disso, espera- se a construção da reorganização de demanda, integração da equipe com 

a comunidade objetivando e a atenção integral. Deve-se ainda investir na qualificação dos 

profissionais, estimular a corresponsabilização pelo cuidado prestado estimulando a atenção 
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integral à saúde de todos os membros da família, em todas as fases do ciclo vital. Assim, 

políticas voltadas pra a Saúde do Idoso, baseiam-se na promoção do envelhecimento 

saudável, manutenção melhoria da capacidade funcional dos mesmos, prevenção de doenças, 

recuperação da saúde e reabilitação, para que o idoso consiga permanecer no meio em que 

vive de forma independente na sociedade. A estratégia em Saúde da Família permite relativa 

proximidade entre a mesma e a comunidade, pela atenção prestada, visita domiciliar, 

resultando em um espaço ideal, para a atenção integral à saúde do idoso. Há possibilidades 

para se contextualizar a realidade vivenciada pelo idoso e sua família, pela presença do 

vínculo e efetivamente a inserção do idoso em Unidades de Saúde (OLIVEIRA; TAVARES, 

2010). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

6.1 Descrição do problema (Terceiro Passo) 

Os profissionais da equipe de saúde da família Ponto do Marambaia realizou o diagnóstico 

situacional do seu território em Caraí, através do método da estimativa rápida. Ao final a 

equipe verificou a presença de um número significativo de idosos hipertensos, alguns 

acamados, outros que vivem praticamente sozinhos e todos portadores de hipertensão arterial, 

muitas vezes descompensados e ainda portando comorbidades. Os idosos diagnosticados com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresentam ainda dificuldades visuais, auditivas e 

muitas vezes de deambulação em sua maioria não seguem tratamento e prescrição feita pelos 

profissionais de saúde muitas vezes por dificuldades de leitura e do próprio conhecimento das 

suas doenças. A maioria dos idosos hipertensos adscritos à equipe Ponto do Marambaia vivem 

sozinhos e suas casas localizadas em regiões relativamente distantes da Unidade de Saúde. 

Assim, de acordo com a realidade destes pacientes, a equipe pode reorganizar a agenda, 

acrescentando ações voltadas para o idoso.  

Os idosos hipertensos cadastrados na equipe, geralmente comparecem às consultas médicas e 

de enfermagem, e ainda nas visitas domiciliares devidamente descompensados. Além disso, 

percebe-se a associação com alguma das lesões de órgãos-alvo, como por exemplo: o acidente 

vascular cerebral, ataque isquêmico transitório, hipertrofia de ventrículo esquerdo, 

insuficiência cardíaca congestiva, nefropatia, aneurisma de aorta abdominal, estenose de 

carótida sintomática e retinopatia. 

6.2 Quarto passo: explicação do problema  

Nos registros da equipe de saúde Ponto do Marambaia e por meio do diagnóstico situacional 

de Caraí, foi possível verificar o problema mais incidente no território e depois prioriza-lo. 

Assim, percebeu-se que a elevação dos níveis pressóricos pode estar relacionada a 

comportamentos de risco como a alimentação inadequada, sedentarismo, crenças, costumes, 

cultura, baixa adesão dos pacientes aos tratamentos medicamentosos, alcoolismo, tabagismo, 

inatividade física, idosos que vivem sem dinheiro, estresse e a falta de ações de promoção e 

prevenção fornecidas equipe de saúde. 
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6.3 Quinto Passo: Seleção dos “nós críticos”. 

A equipe de saúde Ponto do Marambaia, observou que os níveis de pressão arterial e a 

qualidade de vida dos idosos hipertensos adscritos à equipe se devem à falta de adesão ao 

tratamento medicamentoso pelo idoso, cuja maioria, mantém níveis pressóricos 

descontrolados e que, por serem idosos, fazem ou não o uso inadequado de medicamentos, 

mantendo o sedentarismo, dieta descontrolada, sem adesão ao tratamento não farmacológico, 

exposição em grande parte ao estresse, demandando medicamentos para patologias como a 

ansiedade e depressão e ainda por serem idosos vivem sozinhos em suas residências, pois seus 

familiares trabalham durante o dia. A partir desta realidade foram verificadas algumas 

situações, que vem favorecendo o agravamento aumentando os níveis pressóricos dos 

hipertensos: 

 Falta de empenho da equipe de saúde na promoção de ações educativas de promoção e 

prevenção.  

 Dificuldade de adesão ao tratamento farmacológico. 

 Falta de adesão às atividades preventivas propostas pela equipe  

 Hábitos de vida inadequados dos pacientes. 

 Falta de assistência integral ao idoso.  

6.4 Sexto passo: Desenho das operações 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Altos níveis de 

pressão arterial entre idosos hipertensos, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Ponto do Marambaia no município de Caraí /MG 

Nó crítico 1 Dificuldade de adesão ao tratamento farmacológico 

Operação (operações)  Informar o idoso sobre a necessidade do uso regular dos 

medicamentos para manter a pressão arterial em níveis ideais 

Projeto  Hipertensão zero 

Resultados esperados Compreensão pelo idoso sobre a os principais os fatores de riscos 

de se manter a pressão alta; farmacêutico prestando assistência 

durante atendimentos na unidade, visita domiciliar e grupo 

separado, para aumentar a compreensão dos idosos sobre o uso 

regular dos medicamentos prescritos pelo médico. 

Produtos esperados Orientação permanente dos profissionais da equipe para os idosos 

hipertensos sobre a vantagem do uso dos medicamentos; 

Visitas domiciliares regulares para os idosos portadores de 

hipertensão e estimulação da presença dos mesmos em reuniões 

na unidade de saúde. 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Altos níveis de pressão 

arterial entre idosos hipertensos, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Ponto do Marambaia no município de Caraí /MG 

Recursos necessários Estrutural: Agendamento de todas as atividades relacionadas 

Cognitivo: Repetição da informação para assimilação em todas as 

visitas 

Político: Adesão de todos os profissionais da equipe 

Financeiro: recurso material impresso e transporte 

Recursos críticos Estrutural – Reorganização da agenda para deslocamento de 

profissionais da equipe e do NASF para acompanhar o grupo 

operativo e as visitas domiciliares necessárias; 

Cognitivo: Informação sobre a hipertensão e comorbidades; 

Político: mobilização entre a equipe, os usuários e demais 

profissionais envolvidos;  

Financeiro: recurso para impressão materiais e combustível. 

Controle dos recursos críticos Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das ações 

Médico 

Processo de monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês e a cada retorno à unidade de saúde verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 

Nó crítico 2 Falta de adesão às atividades preventivas propostas pela 

equipe 

Operação (operações)  Informar o idoso sobre a necessidade da pratica da caminhada e 

também aumentar a mobilidade dentro de casa e futuramente 

evoluir se possível para auxiliar a manutenção da qualidade de 

vida e pressão arterial em níveis ideais 

Projeto  Hipertensão Ativo 

Resultados esperados Compreensão pelo idoso sobre os principais fatores de riscos que 

mantem a pressão alta e necessidade de fazer exercício físico; 

Nutricionista para modificar a dieta, durante atendimentos na 

unidade, visita domiciliar e grupo separado, para aumentar a 

compreensão dos idosos sobre alimentação ideal, redução do 

cigarro, entre outros. 

Produtos esperados Orientação permanente dos profissionais da equipe para os idosos 

hipertensos sobre a vantagem da terapia não farmacológica e que 

ela auxilia na melhoria da qualidade de vida e da hipertensão; 

Visitas domiciliares regulares para os idosos portadores de 

hipertensão e estimulação da presença dos mesmos em reuniões 

na unidade de saúde. 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Altos níveis de 

pressão arterial entre idosos hipertensos, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Ponto do Marambaia no município de Caraí /MG 

Recursos necessários Estrutural: Agendamento de todas as atividades relacionadas ao 

controle da PA 

Cognitivo: Repetição da informação para assimilação em todas as 

visitas 

Político: Adesão de todos os profissionais da equipe 

Financeiro: recurso material impresso e transporte 

Recursos críticos Estrutural: Reorganização da agenda para deslocamento de 

profissionais da equipe e do NASF para acompanhar o grupo 

operativo e as visitas domiciliares necessárias; 

Cognitivo: Informação sobre a hipertensão e comorbidades; 

Político: mobilização entre a equipe, os usuários e demais 

profissionais envolvidos;  

Financeiro: recurso para impressão de  materiais e combustível. 

Controle dos recursos críticos Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das ações 

Médico 

Processo de monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês e a cada retorno à unidade de saúde verificar se as 

informações cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 

Nó crítico 3 Hábitos de vida inadequados dos pacientes 

Operação (operações)  Informar o idoso sobre a necessidade adesão ao tratamento da hipertensão e 

comorbidades, com readequação dos hábitos de vida e alimentação.  

Projeto  Idoso saudável 

Resultados esperados Compreensão pelo idoso sobre a os principais os fatores que podem manter 

a pressão alta e necessidade de fazer exercício físico; Reduzir o 

sedentarismo e descansos na cama por longas horas; modificar a forma de 

vida para reduzir o isolamento e melhorar a compreensão dos idosos sobre 

alimentação ideal, readaptação à vida social, entre outros. 

Produtos esperados Elaboração de novas atividades pelos profissionais da equipe para os idosos 

hipertensos como grupos, passeios e atividades ao ar livre; 

Idosos que retornam para a vida social, reduzindo a solidão, sedentarismo e 

depressão. 

Recursos necessários Estrutural: Agendamento de todas as atividades relacionadas 

Cognitivo: Repetição da informação para assimilação em todas as visitas 

Político: Adesão de todos os profissionais da equipe 

Financeiro: recurso material impresso e transporte 

Recursos críticos Estrutural: Reorganização da agenda para deslocamento de profissionais 

da equipe e do NASF para acompanhar o grupo operativo e as visitas 

domiciliares necessárias; Educador físico, psicólogo e enfermeiro. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Altos níveis de 

pressão arterial entre idosos hipertensos, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Ponto do Marambaia no município de Caraí /MG 

Cognitivo: Informação sobre a hipertensão e comorbidades; 

Político: mobilização entre a equipe, os usuários e demais profissionais 

envolvidos;  

Financeiro: recurso para impressão de material e combustível. 

Controle dos 

recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 

Responsável pelo 

acompanhamento das 

ações 

Enfermeiro 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês e a cada retorno à unidade de saúde verificar se as informações 

cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 

Nó crítico 4 Falta de assistência integral ao idoso 

Operação (operações)  Reorganizar o cuidado prestado ao idoso hipertenso promovendo atividades 

de prevenção, promoção e reabilitação. 

Projeto  Idoso bem acompanhado 

Resultados esperados Proporcionar ao idoso os principais recursos disponíveis para esta fase da 

vida; Visita ao dentista; busca ativa para atualização da carteira de vacinas; 

Organização do grupo de atividades educativas; Estimular os profissionais 

da equipe a exercer suas funções com maior precisão. 

Produtos esperados Idosos que fazem tratamento para a hipertensão e comorbidades e que são 

atendidos em todas as suas necessidades; 

Visitas domiciliares regulares para os idosos portadores de hipertensão e 

acamados, proporcionando os mesmos cuidados aos que não dependentes. 

Recursos necessários Estrutural: Agendamento de todas as atividades relacionadas 

Cognitivo: Repetição da informação para assimilação em todas as visitas 

Político: Adesão de todos os profissionais da equipe 

Financeiro: recurso material impresso e transporte 

Recursos críticos Estrutural: Reorganização da agenda para deslocamento de profissionais 

da equipe e do NASF para acompanhar o grupo operativo e as visitas 

domiciliares necessárias; 

Cognitivo: Informação sobre a hipertensão e comorbidades; 

Político: mobilização entre a equipe, os usuários e demais profissionais 

envolvidos;  

Financeiro: recurso para impressão de  materiais e combustível. 

Controle dos 

recursos críticos 

Favorável 

Ações estratégicas Não é necessária 

Prazo 3 meses para construir os folhetos e iniciar a propagação 
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Responsável pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médico 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Após 1 mês e a cada retorno à unidade de saúde verificar se as informações 

cedidas estão sendo assimiladas. Se não repetir. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sucesso desta proposta de intervenção depende da participação dos profissionais da equipe 

de saúde da Unidade Básica de Saúde Ponto do Marambaia em Caraí-Minas Gerais e da 

equipe multidisciplinar. Os usuários idosos portadores de hipertensão terão melhor qualidade 

de vida se passarem a ser melhores assistidos pela equipe, fazendo a  readequação da agenda e 

do processo de trabalho, para aumentar o número de consultas médicas, visitas domiciliares, 

encaminhamentos a especialistas, entre outros.  

Para os idosos hipertensos deverão ser propostas atividades preventivas e aumentar a 

informação sobre a doença e buscar maior empenho da equipe e equipe multidisciplinar para 

manter os níveis pressóricos regulares. O serviço prestado ao usuário acometido será mais 

bem estruturado quando ocorrer a reorganização da agenda, reuniões de equipe adequadas à 

agenda mensal e semanal para proporcionar maior interação entre a equipe e os idosos e seus 

familiares, estimulando a transformação dos hábitos para a redução do sedentarismo, aumento 

das atividades físicas e atividades em grupo entre idosos. A melhoria do cuidado ao 

hipertenso e portador de hipertensão necessita de avaliação e monitoramento oportuno, 

acompanhamento e seguimento pelos profissionais de saúde fornecendo orientações, 

estimulando a adaptação ao tratamento e redução do comportamento de risco.  

Os recursos a serem utilizados serão os programas disponibilizados para a estratégia de saúde 

da família, além das ações propostas pela equipe que devem ser pertinentes às pessoas nesta 

fase da vida, para atingir um objetivo de cada vez, e cumprindo cada operação, utilizando a 

educação permanente, consultas individuais, visitas domiciliares, o encaminhamento aos 

demais profissionais sempre que necessário, entre outras. 

Além das ações propostas, a equipe poderá adequar novas reuniões entre a equipe e familiares 

dos idosos hipertensos, corrigindo os rumos; propondo ações educativas, atividades variadas, 

abordagem do tema exaltando a importância da transformação de hábitos e uso dos 

medicamentos. Com esta intervenção, espera-se aumentar o conhecimento e envolvimento 

dos profissionais de saúde da equipe e do NASF para promover melhorias na qualidade de 

vida destes usuários adscritos àquele território. 
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