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RESUMO 

A Hipertensão Arterial é uma doença crônica de alta prevalência no mundo, onde se 
sabe que é um dos principais fatores de risco cardiovascular, que acomete 
especialmente a população idosa tendo como consequências inúmeras 
complicações crônicas, especialmente danos aos órgãos-alvo, que aumentam a 
morbimortalidade em indivíduos acima de 60 anos. Considerando a importância 
do Programa Mais Médico que possui dentre seus objetivos a resolução não 
somente das demandas emergenciais do atendimento básico ao cidadão, mas 
acima de tudo, criar condições para a garantia de um atendimento qualificado aos 
usuários do SUS, e diante do compromisso de realizar um trabalho que possa trazer 
benefícios no âmbito da saúde da comunidade, o presente trabalho objetiva elaborar 
um plano de intervenção com vistas a diminuir potencialmente os riscos de 
morbidade e mortalidade decorrentes da hipertensão arterial sistêmica nos 
indivíduos da área de abrangência da equipe de saúde da família Maria de Jesus II 
do município de Rio Branco no estado do Acre. Para a realização deste trabalho 
primeiramente foi realizado um diagnóstico situacional, sendo utilizado o 
Planejamento Estratégico Situacional. Em sequência foi realizada uma revisão 
narrativa da literatura com a finalidade de levantar informações a respeito da 
Hipertensão Arterial e suas complicações. Os nós críticos relacionados ao problema, 
acompanhamento e atendimento ao idoso hipertenso, foram: hipertensos atendidos 
não aderem a hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis; alto número de 
atendimento ainda não são cadastrados; inexistência de espaço de lazer para 
prática de caminhadas e exercícios físicos. Espera-se com a implantação das ações 
propostas uma melhor qualidade de vida dos idosos vinculados à eSF Maria de 
Jesus II, em especial aos idosos que possuem o diagnóstico de hipertensão arterial 
propiciando aos mesmo maior conhecimento e adesão a hábitos de alimentação 
saudável. 

 

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



 

 

ABSTRACT 

Hypertension is a chronic disease of high prevalence in the world, where it is known 
that it is one of the main cardiovascular risk factors, which especially affects the 
elderly population with the consequences of numerous chronic complications, 
especially damage to target organs, which increase morbidity and mortality in 
individuals over 60 years. Considering the importance of the Mais Médico Program, 
which has among its objectives the resolution not only of the emergency demands of 
the basic service to the citizen, but above all, create conditions to guarantee a 
qualified service to SUS users, and in view of the commitment to perform a job that 
can bring benefits in the scope of community health, the present work aims to 
elaborate an intervention plan with a view to potentially reducing the risks of 
morbidity and mortality resulting from systemic arterial hypertension in individuals in 
the area covered by the family health team Maria de Jesus II from the municipality of 
Rio Branco in the state of Acre. In order to carry out this work, a situational diagnosis 
was carried out first, using the Situational Strategic Planning. Subsequently, a 
narrative review of the literature was carried out in order to gather information about 
Arterial Hypertension and its complications. The critical nodes related to the problem, 
monitoring and care for the hypertensive elderly were: attended hypertensive patients 
do not adhere to healthy eating habits and lifestyle; high number of services are not 
registered yet; inexistence of leisure space for walking and physical exercises. It is 
expected with the implementation of the proposed actions a better quality of life for 
the elderly linked to the eSF Maria de Jesus II, especially for the elderly who have a 
diagnosis of arterial hypertension, providing them with even greater knowledge and 
adherence to healthy eating habits. 

 

Keywords: Family health strategy. Primary health care. Hypertension. Health 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

No censo realizado em 2010, a população do Acre era de 733.559 pessoas, sendo 

que, segundo estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população do Estado do Acre em 2019 seria de 881.935 

pessoas (IBGE, 2020). De acordo com dados do Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI), contidos no Plano Estadual de Saúde/Quadriênio 2016-2019 (SESACRE, 

2016), distribuição da população Indígena no Estado do Acre representa 18.240 

pessoas de diferentes etnias, entretanto a população de povos indígenas isolados e 

a quantidade de aldeias, principalmente nos municípios de Feijó, Jordão e Santa 

Rosa do Purus, não estão totalmente contabilizados. 

Comparado a outros estados encontra-se em 25º lugar no ranking populacional, 

onde somente os estados de Amapá e Roraima possuem um menor número 

populacional. O Acre é o 15º estado com maior extensão territorial, pois sua 

superfície é de 164.221,36 km², o que corresponde a 4,26% da Região Norte e 

1,92% do território brasileiro. De acordo com censo 2010 a densidade demográfica 

do estado acreano era de 4,47 hab/km² (IBGE, 2020). 

Faz limites com Peru, Bolívia e com os estados do Amazonas e Rondônia. Em 

relação a Greenwich, o Acre está no 5º fuso horário, ou seja, 5 horas a menos em 

relação a Londres e 2 horas a menos em relação a Brasília, sendo que durante o 

horário de verão, a diferença de fuso em relação à Brasília é de 3 horas (IBGE, 

2020). 

O Estado do Acre possui 22 municípios e Rio Branco é a sua capital, localizada às 

margens do Rio Acre. Encontra-se no rancking de sexta cidade mais populosa da 

região norte, sendo que sua população em 2019 era de 407.319 habitantes, 

conforme estimativa do IBGE e dista 3.030 quilômetros de Brasília, capital federal 

(IBGE, 2020).   

O Acre é o Estado mais ocidental da Amazônia brasileira, possui uma área de 164 

mil quilômetros quadrados, e é um estado que faz fronteira internacional com o Peru 
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(O) e a Bolívia (S), e ainda, por divisas estaduais com os estados do Amazonas (N) 

e Rondônia (L). 

Rio Branco é a segunda capital mais antiga da Amazônia Ocidental Brasileira. O 

povoamento da cidade se deu com a chegada de nordestinos na região e teve um 

crescimento populacional importante no fim do século XIX. O desenvolvimento do 

município ocorreu durante um Ciclo da Borracha, época em que ocorreu uma 

miscigenação da população. O período de euforia econômica foi decorrente da 

“Batalha da Borracha”, que iniciou um novo capítulo da história do nordestino na 

Amazônia, visto que estes fugiam do flagelo das secas que assolava o nordeste 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Importante ressaltar que no início do Século XX ocorreu um crítico período 

denominado Revolução Acreana, marcado por lutas pelo território, no período de 1867-

1903, ocorrido entre o Acre e Bolívia, que tornou o Acre parte do Brasil, sendo que o 

término da chamada Revolução Acreana se deu em 1903, quando ocorreu a 

anexação definitiva do Acre ao Brasil (como Território Federal), e Rio Branco foi 

elevada à categoria de vila, tornando-se sede do departamento do Alto Acre 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

A economia acreana esteve ao longo do tempo baseada no extrativismo vegetal, 

principalmente na exploração da borracha. Nos tempos atuais, a madeira destaca-se 

como principal produto de exportação do estado, além da produção de castanha-do-

pará, fruto do açaí e óleo da copaíba. A agricultura está baseada nos cultivos de 

mandioca, milho, arroz, feijão, frutas e cana-de-açúcar. A indústria, por sua vez, atua 

nos seguintes segmentos: alimentício, madeireiro, cerâmica, mobiliário e têxtil. Em 

2017 o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Rio Branco foi de 21.258,68 reais. 

Atualmente, Rio Branco passa hoje por uma transformação em sua economia (IBGE, 

2020). 

A cidade de Rio Branco é dividida em dois distritos, onde o marco divisório é o Rio 

Acre. 

Segundo o IBGE (2020), Rio Branco tem esgotamento sanitário adequado em 56,7% 

dos domicílios, sendo que 13,8% dos domicílios urbanos estão em vias públicas com 

arborização e 20,4% de domicílios urbanos estão em vias públicas com presença de 
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bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio, dados estes que influenciam diretamente 

na qualidade de saúde e consequentemente na qualidade de vida da população. 

Rio Branco faz parte da macrorregião de saúde do estado, encontrando-se dentro da 

regional representada pelo Baixo Acre e Purus, que é composta de onze municípios 

e é a mais populosa, representando 65,22% do total da população (SESACRE, 

2016).  

É referência de outros municípios para consultas e exames de média complexidade, 

atendimento de urgência e emergência, e cuidado hospitalar. 

1.2 O sistema municipal de saúde 

Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), o município adotou a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para a reorganização da atenção básica e conta hoje com 

70 equipes na zona urbana e duas equipes na zona rural, perfazendo uma cobertura 

de 62% da população. Um grande problema no desenvolvimento da ESF, em que 

pese uma remuneração superior à média do mercado, é a rotatividade dos 

profissionais de saúde, particularmente de médicos. 

Sabe-se que a regionalização é a diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde assim como 

também os processos de negociação e pactuação entre entes públicos. Desta 

forma, o Estado do Acre está representado por três regiões de saúde, que são: 

Baixo Acre e Purus, Alto Acre e Juruá/Tarauacá-Envira e uma macrorregião de 

saúde tendo como município sede, Rio Branco (SESACRE, 2016).  

Na macrorregião de Rio Branco, são estruturadas e realizadas as ações de média e 

alta complexidade, que atende 100% da demanda que as demais regionais 

encaminham (SESACRE, 2016).  

Referente à atenção secundária e terciária, Rio Branco possui uma ampla rede de 

atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Na atenção especializada e 

hospitalar, encontram-se implantados e funcionante os seguintes órgãos ou 

serviços:  
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• Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (HEMOACRE) que é a 

referência estadual para todos os serviços de hemoterapia e a ele cabe a 

realização de exames específicos de triagem sorológica e estudos 

imunohematológicos, captação de doadores de sangue para suporte à toda 

rede de assistência à saúde do estado, captação e cadastro de doadores de 

medula óssea, acompanhamento de pacientes portadores de coagulopatias 

hereditárias, e demais atividades pertinentes. 

• FUNDHACRE (Hospital das Clínicas) que realiza atendimento ambulatorial, 

hospitalar, de apoio ao diagnóstico e tratamento e, de urgência e emergência, 

no caso específico de assistência oncológica. Em sua estrutura disponibiliza 

232 leitos, sendo 85 cirúrgicos, 129 clínicos, 10 leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), e leitos de hospital dia do Serviço de Atenção Especializada 

(SAE). 

• Unidade de Transplante, importante registrar que o Estado do Acre é o único 

da Região Norte que possui o programa de transplante de fígado ativo. 

• Assistência Farmacêutica que é responsável pela coordenação da execução 

da politica, em conformidade com as normas e diretrizes do Ministério da 

Saúde. 

• Vigilância Epidemiológica. 

• Vigilância Sanitária. 

• Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

• Redes de Atenção: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); Rede de Atenção 

à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas; Rede Cegonha; Rede de 

Atenção à Urgência e Emergência; Rede de Cuidado da Pessoa com 

Deficiência. 6.  

• Complexo Regulador.  

1.3 Aspectos da comunidade 
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A comunidade de Maria de Jesus II possui cerca de 1.030 famílias cadastradas, 

perfazendo cerca de 4.120 habitantes, localizada no Bairro Taquari, um bairro 

periférico, que se localiza em uma região que se formou às margens do Rio Acre - 

principal afluente de Rio Branco, portanto, é uma área altamente alagadiça. 

A estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, 

principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Não há 

coleta regular de lixo o que faz com seja frequente o lixo se acumular na frente das 

residências, nas ruas, calçadas, sendo comum observar o descarte de objetos 

utilizados no dia a dia, como garrafas de plástico, vidros quebrados, papeis, 

eletrodomésticos quebrados, restos de obras de construções civis, dispostos em 

vias públicas. A falta de coleta regular contribui ainda para que a comunidade realize 

a queima de lixo em fundo de quintal.  

Além disso, grande parte da comunidade vive em moradias de madeira, bastante 

inseguras, e que em época de chuva na região, por estarem localizadas em área 

que alaga com a cheia do rio, ficam totalmente submersas, ocasião em que grande 

parte da população perde totalmente suas mobílias, vestimentas, e até mesmo a 

casa por completo, que muitas vezes são levadas pelas enxurradas, ou que 

deterioram por ficarem vários dias ou meses submersas pela água do rio que 

transborda historicamente uma vez ao ano. Por isso a população se abriga em áreas 

de proteção do governo/defesa civil, configurando-se em período crítico de doenças 

por veiculação hídrica e descompensação de doenças crônico degenerativas, como 

hipertensão e diabetes. 

A comunidade local é formada por cidadãos de grande vulnerabilidade social, uma 

população com predominância de idosos, grande número de desempregados e 

subempregados. A população conserva hábitos e costumes próprios da população 

rural brasileira e gosta de comemorar as festas religiosas, em particular as festas 

juninas, realizar plantações à beira rio. 

Na unidade Maria de Jesus II, existem muitos adultos com baixo nível de 

escolaridade, e de baixa renda. É realidade que na área de abrangência da unidade 

existem muitas pessoas desempregadas e com poucas oportunidades de emprego e  

tal fator socioeconômico pode influenciar diretamente no alto índice de hipertensão 
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da área. Outro fator social que observamos que afeta a hipertensão arterial na área 

de abrangência é a presença de violência na cidade. Ocorre que existe um alto 

índice de pessoas na área de abrangência que são ou já foram vítimas de violência. 

Percebemos que a maioria dos idosos das microáreas possui um familiar que sofreu 

ou está constantemente exposta a algum tipo de violência, como acidentes, risco de 

ser atingido por armas de fogo, ou arma branca, ou de serem vítimas de assalto, 

desta forma, existe uma preocupação intensa dos idosos com sua segurança e com 

a de seus filhos, netos, e demais pessoas queridas, o que possivelmente torna o 

stress uma rotina em suas vidas e sabemos que o stress, principalmente de forma 

contínua, é um fator de risco para hipertensão arterial.  

No bairro Taquari, existe ainda uma Unidade de Referência de Atenção Primária 

(URAP). 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Maria de Jesus de Andrade 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Jesus Andrade, onde se encontra 

inserida a equipe de saúde da família (eSF) Maria de Jesus II, localiza-se no Bairro 

Taquari, um bairro que se encontra no segundo distrito da cidade, separado do 

centro da cidade por um rio, que possui grande importância em virtude de seu 

transbordamento em épocas do ano e o bairro se torna “ilhado”. Sem acesso total, 

inclusive com deslocamento de toda população para áreas de abrigo social, onde 

sua população se torna totalmente vulnerável a doenças de veiculação hídrica. 

Nesta UBS trabalham ao todo três eSF: Maria de Jesus I, Maria de Jesus II e Maria 

de Jesus III. 

Maria de Jesus II possui seis microáreas (MA), enumeradas de 01 a 06, onde duas 

encontram-se descobertas, sendo elas a MA 04 e 05. É uma comunidade de cerca 

de 1.030 famílias cadastradas, perfazendo cerca de 4.120 habitantes.  

A UBS é uma unidade nova, possui apenas cinco anos e está situada no final do 

bairro e, portanto, é a unidade mais distante da entrada principal. É construída com 

área física e distribuição de ambientes dentro dos padrões, classificada como UBS 

do Tipo Porte II, no entanto, encontram-se atuando três equipes. Sua área pode ser 
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considerada adequada, com capacidade de abrigar toda a demanda sem causar 

tumultos. 

A área destinada à recepção com capacidade para cerca de 50 pessoas, com ar-

condicionado que garante climatização adequada, além de boa acomodação aos 

que aguardam atendimento, não tendo histórico de insatisfação de usuários e 

profissionais de saúde. Existe espaço amplo com distribuição de cadeiras suficientes 

para a demanda, não havendo necessidade de aguardar o atendimento em pé. 

Existe uma ampla sala de reuniões. Atualmente, está bem equipada e conta com os 

recursos adequados para o trabalho da equipe. A unidade é informatizada com 

prontuário eletrônico e possui acesso à internet. 

No âmbito municipal, pelo qual a UBS Maria de Jesus II é abastecida com 

medicamentos, neste caso, para Hipertensão Arterial, Diabetes, e complicações, 

existe a padronização conforme a Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE), 

com disponibilização de muitos medicamentos pela Atenção Básica. No entanto, 

ressalta-se que existe a necessidade de maior interação entre os médicos e a 

equipe e organização da atenção farmacêutica no município de Rio Branco, e 

melhor organização e controle do Serviço, pois nos deparamos rotineiramente com 

falta de alguns medicamentos básicos que muito influencia o tratamento e, portanto, 

atendimento da população de nossa área de abrangência, pois nenhum plano de 

ação terá eficácia plena, se os pacientes não receberem os medicamentos de 

qualidade e com periodicidade contínua sem interrupções. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Maria de Jesus II, da Unidade Básica de Saúde 

Maria de Jesus Andrade 

A Equipe Saúde da Família Maria de Jesus II, é composta pelos profissionais 

apresentados a seguir: 

• JVM, ACS da microárea 01, e acumula a função de Coordenadora da 

unidade. Possui 128 famílias cadastradas, e 342 usuários cadastrados de 

acordo dados extraídos do E-SUS;  

• RMR, ACS da microárea 02, que tem 165 famílias cadastradas e 411 

indivíduos cadastrados;  
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• SMS, ACS da microárea 03, que tem 229 famílias cadastradas e 569 

indivíduos;  

• MN, 39 anos, ACS da microárea 04, possui 98 famílias cadastradas e 275 

indivíduos. No momento encontra-se afastada de suas atividades, sendo que 

os demais ACS que realizam a cobertura da colega em questão;  

• ECS, ACS da microárea 06 com 187 famílias cadastras e 371 indivíduos. 

• DNF, técnica de enfermagem, atua há apenas um ano na equipe. 

• NVV, enfermeira. Faz parte da equipe Maria de Jesus II há 04; 

• PSMN, médico há 11 anos. Possui experiência de 11 anos na ESF, mas está 

na equipe há apenas 05 meses. 

A eSF Maria de Jesus II faz parte do Programa de Melhoria da Atenção Básica 

(PMAQ), e possui apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Saúde da Família Maria de 

Jesus II 

A Unidade de Saúde Maria de Jesus II funciona de segunda a sexta-feira, das 7:00 h 

às 12:00 horas com intervalo para almoço até as 14:00h e retorno das 14:00 às 

17:00h. Para seu funcionamento, é necessário o apoio dos ACS, que se revezam 

durante a semana, segundo uma escala, em atividades relacionadas às atividades 

administrativas, como recepção e arquivo, sempre que a técnica de enfermagem ou 

a enfermeira está presente na Unidade. Esse fato tem sido motivo de algumas 

discussões entre a equipe por considerar que não é correto utilizar o trabalho dos 

ACS nessas atividades, simplesmente pela não contratação de outro técnico de 

enfermagem ou de mais pessoal administrativo. 

O cuidado em saúde, na unidade Maria de Jesus II não destoa da realidade 

brasileira, em que o modelo de atenção médico assistencialista e curativista 

encontra-se lentamente em transição em meio ao modelo de promoção e prevenção. 

A própria gestão do serviço é voltada para a execução de serviços com base em 

metas de consultas, e infelizmente ainda deixa a desejar a prevenção e promoção 

de saúde. 
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1.7 O dia a dia da equipe Maria de Jesus II 

O tempo da eSF Maria de Jesus II está ocupado quase que exclusivamente com as 

atividades de atendimento da demanda espontânea (maior parte) e com o 

atendimento de alguns programas, dentre outros: saúde bucal, pré-natal, 

puericultura, controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos 

e diabéticos, e acompanhamento de crianças desnutridas. A equipe já desenvolveu 

outras ações de saúde, como por exemplo, grupo de gestantes, grupos de 

hipertensos e diabéticos, mas com a recente troca de profissionais médicos e com a 

saída de dois ACS, deixando hoje duas áreas descobertas, ainda não conseguiram 

se reorganizar com o retorno de atendimento novamente dos grupos vulneráveis. 

No dia a dia, com relação aos domicílios como ponto de atenção das UBS, sabemos 

que na área de abrangência encontramos algumas barreiras relacionadas às 

condições de vida, saneamento básico, tipo de moradia, acesso ao domicilio para o 

desempenho de um atendimento de qualidade com foco preventivo, pois a 

insuficiência de saneamento básico sempre ensejará em consequências e riscos de 

doenças que impossibilitam e inviabilizam totalmente trabalhos preventivos em 

muitas situações. A área de abrangência da UBS Maria de Jesus II possui 

ineficiência de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais. 

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

passo) 

Após diagnóstico situacional foi possível identificar diferentes problemas na área de 

abrangência da UBS Maria de Jesus II, como por exemplo, alto número pessoas 

idosas na comunidade; alto número de portadores de hipertensão arterial; alto 

percentual de hipertensos esperados; número de hipertensos cadastrados inferior ao 

número de hipertensos esperados; alta prevalência de desempregados, saneamento 

básico insuficiente; alto número de portadores de doenças cardiovasculares; alto 

número de portadores de diabetes mellitus; alto número de portadores de diabetes 

com hipertensão arterial associada; alto número de atendimento de causas externas, 

a maioria por acidentes e violência (agressões); alto número de casas de madeira 
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localizadas na beira Rio; insuficiências de número de ACS para cobertura de 100% 

das áreas de abrangência; famílias cadastradas numerosas; alto número de pessoas 

de baixa renda que sobrevive com a única renda de bolsa família; alto número de 

menores de cinco anos sem a presença paterna. 

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

(segundo passo) 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), os critérios de urgência, importância 

e capacidade de enfrentamento por parte da equipe, nortearam, por ordem de 

prioridade, a classificação dos problemas identificados, conforme mostra o quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde da Família Maria de Jesus II, 

Unidade Básica de Saúde Maria de Jesus Andrade, município de Rio Branco, estado 

do Acre. 

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

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta incidência de 
hipertensão arterial na 
população idosa 

Alta 7 Parcial 1 

Risco Cardiovascular 
aumentado 

Alta 5 Parcial 2 

Alto número de cadastro de 
pessoas idosas 

Alta 3 Parcial 2 

Alto número de portadores 
de Diabetes mellitus 

Alta 4 Parcial 2 

Insuficiência de ACS para 
cobertura de 100% da área 
de abrangência 

Alta 2 Parcial 3 

Saneamento básico 
insuficiente 

Alta 2 Fora 4 

Alto número de casas de 
madeira localizadas em 
área alagadiça  

Alta 1 Fora  4 

Violência Alta 2 Fora  5 

Desemprego Alta 2 Fora  5 

Alto número de pessoas de 
baixa renda 

Alta 1 Fora 6 

Alto número de menores de 
cinco anos sem presença 
paterna 

Alta 1 Fora 6 

Fonte: Autoria própria. 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 



22 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

A hipertensão arterial é a doença crônica de alta prevalência no mundo e um dos 

principais fatores de risco cardiovascular, que acomete em especial a população 

idosa tendo como consequências inúmeras complicações crônicas, especialmente 

danos aos órgãos-alvo, que aumentam a morbimortalidade em indivíduos acima de 

60 anos, além de reduzir significativamente a qualidade de vida da população 

acometida. A pressão arterial não controlada, ou, hipertensão pode acarretar 

diversas doenças, como infarto, insuficiência renal e insuficiência cardíaca 

(NARANJO-RESTREPO; MONTEJO-HERNANDEZ, 2016; GOUVEIA; FEITOSA; 

FEITOSA, 2018).  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007a, p.7):  

[...] a longevidade é, sem dúvida, um triunfo, dispondo ainda que 
existem importantes diferenças entre os países desenvolvidos e os 
países em desenvolvimento. Enquanto, nos primeiros, o 
envelhecimento ocorreu associado às melhorias nas condições 
gerais de vida, nos outros, esse processo acontece de forma rápida, 
sem tempo para uma reorganização social e da área de saúde 
adequada para atender às novas demandas emergentes. Para o ano 
de 2050, a expectativa no Brasil, bem como em todo o mundo, é de 
que existirão mais idosos que crianças abaixo de 15 anos, fenômeno 
esse nunca antes observado.  

Com o envelhecimento da população, a tendência é o aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente a hipertensão arterial. Desta 

forma, o presente plano de intervenção voltado à atenção aos usuários com 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), na UBS Maria de Jesus II, foi realizado no 

sentido de promover intervenção diretamente na saúde da população idosa da área 

adscrita da eSF Maria de Jesus II. 

A área de abrangência Maria de Jesus II possui um alto número de idosos 

cadastrados, tendo sido evidenciado pelo diagnóstico situacional que 43,93% da 

população cadastrada é composta por pessoas de 60 anos ou mais. Tal fato 

influencia diretamente no alto número de portadores de hipertensão, diabetes e 

doenças cardiovasculares (DCV, AVC, infarto do miocárdio e outras), justificando 

desta forma a necessidade de intervenção na problemática em questão. 
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Diante do exposto, elegemos realizar a presente intervenção, no sentido, de 

aumentar as informações da população da área de abrangência e dos profissionais 

da eSF Maria de Jesus II, sobre Hipertensão Arterial e suas consequências, 

esperando reduzir complicações e progressão da doença.  

A iniciativa para a elaboração do Projeto de Intervenção surgiu a partir da realização 

do diagnóstico situacional, realizado no segundo ciclo do Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, e 

foi um anseio de toda equipe saúde da família, que em roda de conversa na 

discussão sobre o diagnóstico situacional viu sua necessidade de realização.  

O diagnóstico situacional nos mostra a iminente necessidade de realizar busca ativa 

para detectar casos novos de HA e/ou fatores de risco associados, pois o número de 

Portadores de Hipertensão Arterial esperado, que é representado por 25% da 

população de 18 anos ou mais, na unidade Maria de Jesus II é igual a 324 (trezentos 

e vinte e quatro) indivíduos. No entanto, somente 161 (cento e sessenta e um) 

portadores de hipertensão encontram-se atualmente cadastrados na unidade. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção com vistas a diminuir potencialmente os riscos de 

morbidade e mortalidade decorrentes da hipertensão arterial sistêmica nos 

indivíduos da área de abrangência da equipe de saúde da família Maria de Jesus II 

do município de Rio Branco no estado do Acre. 

3.2 Objetivos específicos 

Aumentar as informações da população da área de abrangência da eSF Maria de 

Jesus II sobre Hipertensão Arterial e suas consequências; 

Sistematizar por meio da educação permanente da equipe as orientações e 

procedimentos voltados aos hipertensos; 

Realizar ações educativas voltadas para a redução do consumo de calorias, gordura 

saturada e sal, mudança de hábitos e do estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

4 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), descrevendo os seus passos de acordo com Faria, Campos e Santos (2018).  

Ressalta-se que foi realizada uma revisão narrativa da literatura com a finalidade de 

levantar informações a respeito da Hipertensão Arterial (HA) e suas complicações, 

além de uma breve revisão sobre doenças cardiovasculares, consultando os sites: 

Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, Biblioteca Virtual em Saúde, Centro Latino 

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME/OPAS/OMS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, Ministério da Saúde, base de dados do Ministério da 

Saúde: DATASUS/TABNET; IBGE e livros da área de medicina/saúde. Foram 

utilizados os descritores: Hipertensão, Estratégia Saúde da Família, Atenção 

Primária à Saúde, Educação em saúde.  

Na redação do texto foram seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: Trabalho 

de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018), além do 

Modelo atualizado de trabalho de conclusão de curso (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MINAS GERAIS, 2019). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2017a).  

Conforme disposto no Caderno de Atenção Básica nº 19 (BRASIL, 2007a), em 1994, 

o Ministério da Saúde adotou a Saúde da Família como uma estratégia prioritária 

para a organização da Atenção Básica e estruturação do sistema de saúde. A 

prática da Saúde da Família dá-se de forma interdisciplinar, com as equipes se 

responsabilizando pela saúde da população de sua área de abrangência e “na 

perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a realidade local e 

valorizando as diferentes necessidades dos grupos populacionais” (BRASIL, 2007 

apud DUTRA; SANCHEZ, 2015, p.180).  

A ESF destaca-se por suas particularidades com as profundas mudanças na 

organização da APS devido, principalmente, à rica contribuição do trabalho dos 

ACS, à atuação de equipes multiprofissionais, ao vínculo entre equipe, população e 

território, ao conhecimento da equipe sobre os principais determinantes sociais de 

saúde da população sob sua responsabilização e ao estimulo à participação da 

comunidade (PERUZZO et al., 2018). 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017b), a ESF visa à reorganização da 

Atenção Básica no país, conforme os preceitos do SUS.  

É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É 
considerada como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade 
e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além 
de propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 
2017b, sp.). 
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5.2 Hipertensão Arterial 

A 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial dispõe que Hipertensão arterial (HA) é 

uma “condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis 

pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg”. Com frequência ela está associada a “distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada 

pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM)” (MANCIA et al., 2013 apud 

MALACHIAS et al., 2017, p.12). Além disso, a HA, de forma independente, está 

associada com diversos eventos, incluindo “morte súbita, acidente vascular 

encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), 

doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal” 

(GUIMARAES et al., 2008 apud MALACHIAS et al., 2017, p.12). 

De acordo com Hart e Bakris (2011), conforme dados fornecidos pelo estudo de 

saúde Framingham, os indivíduos com PA normal (<120/80 mmHg) aos 55 anos 

apresentam um risco de 90% de desenvolver hipertensão durante a sua vida. 

Ressalta ainda o autor que a existência de uma relação linear entre a pressão 

arterial (PA) e o risco de eventos cardiovasculares foi bem estabelecida, de modo 

que, quanto mais elevada a PA, maior a probabilidade de infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal e acidente vascular encefálico. 

Asseveram, ainda, que apesar da maior prevalência da hipertensão, bem como de 

sua morbidade e mortalidade associadas, as taxas de controle atuais são 

inadequadas. Apenas 34% dos indivíduos com hipertensão têm a sua PA controlada 

para meta de PA < 140/90 mmHg. Os fatores primordiais responsáveis pelo controle 

inadequado da PA, de acordo com o autor, incluem: a) falha dos médicos em 

prescrever: (1) modificações no estilo de vida, (2) doses adequadas de 

medicamentos anti- hipertensivos e (3) combinações apropriadas de fármacos, além 

da maior ocorrência de hipertensão sistólica isolada no indivíduo idoso, cujo 

tratamento é consideravelmente mais difícil. Além do mais, os autores enfatizam que 

a nefropatia hipertensiva perde apenas para o diabetes como principal causa de 

doença renal crónica progressiva, e que se faz necessário novas estratégias 

terapêuticas para reduzir ao máximo a albuminúria, controlar a pressão arterial e 
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retardar a progressão da nefropatia hipertensiva para estágio terminal da doença 

renal (HART; BAKRIS, 2011; 2020).  

A HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos no Brasil, sendo que mais de 

60% dos idosos são hipertensos e 50% das mortes por doença cardiovascular 

(DCV) estão direta ou indiretamente relacionadas à HA. Junto com DM contribuído 

para que a produtividade do trabalho e a renda familiar sejam reduzidas 

(MAGALHÃES; AMORIM; REZENDE, 2018). 

De acordo com a VIGITEL (BRASIL, 2018a), no conjunto das 27 cidades brasileiras, 

a frequência de diagnóstico médico de hipertensão arterial foi de 24,3%, sendo 

maior em mulheres (26,4%) do que em homens (21,7%). Em ambos os sexos, a 

frequência de diagnóstico aumentou com a idade e foi particularmente elevada entre 

os indivíduos com menor nível de escolaridade (0 a 8 anos de estudo). 

As Diretrizes da Sociedade Internacional de Hipertensão Global 2020 (UNGER et al., 

2020) recomendam que a hipertensão seja diagnosticada quando a pressão arterial 

sistólica (PAS) da pessoa no consultório ou clínica é ≥140 mmHg e/ou sua pressão 

diastólica é ≥90 mmHg após repetição. Sobre os princiapis fatores de risco a 

literatura citada cita os seguintes: história pessoal de DCV como infarto do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, ataques isquêmicos 

transitórios, diabetes, dislipidemia crônica; doença renal, tabagismo, dieta, ingestão 

de álcool, aspectos psicossociais, história de depressão, além de história familiar de 

hipertensão, doença cardiovascular prematura, hipercolesterolemia (familiar) e 

diabetes. 

Quanto aos valores de níveis pressóricos a 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (MALACHIAS et al., 2017, p.12) já dispunha os mesmos valores que ainda 

estão mantidos pelas Diretrizes da Sociedade Internacional de Hipertensão Global 

de 2020, citada acima, e dispõe ainda que a HA com frequência está associada a 

“distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco  como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM)”. 



29 

 

 

Helena, Nemes e Eluf-Neto (2010) asseveram que a HAS continua sendo 

mundialmente um dos grandes desafios da saúde pública, entretanto, o controle da 

PA é uma tarefa árdua para o paciente e a equipe de saúde. “Apesar do acesso a 

consultas e medicamentos se mostrarem satisfeitas, a baixa proporção de pessoas 

com pressão arterial controlada sugere que o cuidado adequado às pessoas com 

HAS nas unidades de ESF permanece como desafio” (HELENA; NEMES; ELUF-

NETO, 2010, p.615). 

O impacto da HA no Estado do Acre pode ser representado por dados do 

DATASUS/TABNET, no ano 2018, que demonstram que ocorreram 2.402 

internações por Doenças do Aparelho Circulatório, sendo que 1.632 (mil, seiscentos 

e trinta e duas) destas internações ocorreram somente na capital Rio Branco 

(BRASIL, 2018b). 

A Hipertensão Arterial foi o problema principal selecionado pela eSF Maria de Jesus 

II, ou seja, o problema central, e sabemos que normalmente a causa de um 

problema são outros problemas. Desta forma, no caso a Unidade Maria de Jesus II, 

assim como em todo o Brasil, o elevado número de usuários hipertensos na área de 

abrangência, se dá em virtude dos fatores de risco a que os indivíduos estão 

expostos. 

Assim, de acordo com a 7ª Diretriz Brasileira Hipertensão (MALACHIAS et al., 2017), 

o estilo de vida das pessoas, a idade, sexo, etnia, excesso de peso e obesidade, 

excesso de sal, dislipidemia, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores econômicos, 

e fatores genéticos são fatores de risco para DCV e HA. 

O Joint National Committee (2012) apud Lerma, Berns e Nissenson (2012, p.353) 

recomenda que: 

[...] intervenções específicas de saúde pública, como diminuir o consumo de 
calorias, gordura saturada e sal, particularmente nos alimentos 
processados, e aumentar a atividade física, sejam fortemente incentivadas 
tanto no ambiente escolar quanto no contexto comunitário. Essa estratégia 
pode produzir um deslocamento na distribuição da PA de uma população 
para níveis mais baixos e, assim, diminuir potencialmente os riscos de 
morbidade e mortalidade decorrentes da hipertensão durante o tempo de 
sobrevida de um indivíduo. 
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Ressalto que de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007a; BRASIL, 

2013a), o risco de morte por doenças cardiovasculares em pessoas que deixam de 

ser sedentárias diminui em 40% e quando o não sedentarismo é associado a uma 

dieta equilibrada reduz-se em 58% o risco de progressão do DM tipo II, o evidencia 

que mudanças no estilo de vida e nos hábitos podem contribuir para a melhora na 

saúde e qualidade de vida. 

Por outro lado, Bricarello et al. (2020, p.1430) salientam que uma das barreiras da 

mudança no estilo de vida, no que se refere à alimentação adequada, está no atual 

modelo predominante de saúde, onde o tratamento da doença é mais valorizado do 

que a sua prevenção. 

5.3 A hipertensão arterial e o envelhecimento da população 

A saúde é tema tão importante que a Constituição Brasileira de 1988 dispôs, de 

forma clara, em seu Art. 196:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988,s.p).(grifo do autor) 

A HA tornou-se contexto da atenção integral à saúde um importante tema em 

decorrência de sua alta prevalência no Brasil e não diferente no Estado do Acre. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013b, p.19), a hipertensão arterial 

é a mais frequente das doenças cardiovasculares. “Sua prevalência no Brasil varia 

entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para 

indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos”. 

As condições crônicas que acometem a população idosa tendem a se manifestar, de 

forma expressiva na idade mais avançada e, frequentemente, estão associadas 

(comorbidades), podendo gerar um processo incapacitante, comprometendo a 

funcionalidade dos idosos, ou seja, “dificultando ou impedindo o desempenho de 

suas atividades cotidianas de forma independente” e “tendem a comprometer de 

forma significativa a qualidade de vida dos idosos” (BRASIL, 2007a, p.7). 
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Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007a), a atenção à saúde das pessoas de 60 

anos ou mais deve ter a APS como porta de entrada, tendo a rede de serviços de 

saúde especializada de média e alta complexidade como referências. Desta forma, é 

que enquanto inserido na eSF da unidade Maria de Jesus II, o presente trabalho visa 

o atendimento de forma integral da população idosa portadora de hipertensão 

arterial. 

Dentre outros autores, asseveram Hansel e Renee (2007), que o aumento da 

pressão arterial não apenas diastólica, mas também a sistólica é um fator de risco 

para infarto do miocárdio. O autor dispõe que a hipertensão afeta até 20% da 

população em países industrializados e está presente em mais de metade dos casos 

de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença renal crônica. A maioria 

dos indivíduos hipertensos é descrita como apresentando hipertensão “essencial” ou 

“primária”. 

É de grande importância, em todo o ciclo vital, a adoção de um ambiente de apoio e 

opções saudáveis, pois estas estratégias influenciam o envelhecimento ativo e 

saudável (FERREIRA et al., 2012; VERAS, 2016). 

5.4 Educação em saúde 

A temática educação em saúde na execução presente trabalho se faz de extrema 

importância visto que um dos objetivos específicos do plano de intervenção é 

justamente aumentar as informações da população da área de abrangência da eSF 

Maria de Jesus II sobre Hipertensão Arterial e suas consequências.  

Considerando a saúde numa visão mais ampla, é necessário pensar em estratégias 

que contemplem os aspectos ambientais, sociais e culturais da população idosa. As 

ações coletivas da ESF na comunidade, incluindo “as atividades de grupo, a 

participação das redes sociais dos usuários são alguns dos recursos indispensáveis 

para atuação nas dimensões cultural e social” (BRASIL, 2007a, p.7). 

O Ministério da Saúde, em seu Caderno de Educação Popular em Saúde (BRASIL, 

2007b, p.18) afirma que “a educação em saúde é um campo de práticas e de 
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conhecimento do setor Saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação 

de vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer cotidiano da população”.  

Ressalta-se que a  Política Nacional de Educação Popular em Saúde, possui como 

proposta a adoção de metodologias e tecnologias para o fortalecimento do SUS.  

É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os 
saberes populares, a ancestralidade, a produção de conhecimentos e a 
inserção destes no SUS (BRASIL, 2017c, sp.). 

Ferreira et al. (2018, p.234) destacam a importância da capacitação dos 

profissionais de saúde e que é fundamental o planejamento de estratégias e ações 

com foco na educação permanente destes profissionais da APS com ênfase em  

“recursos tecnológicos e de práticas reflexivas no próprio cotidiano de trabalho ou 

que integrem ensino-serviço”, produzindo uma prática mais crítica e atuante. 

A educação permanente em saúde (EPS) é considerada pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2018c, p.13):  

[...] uma estratégia político-pedagógica que toma como objeto os problemas 
e necessidades emanadas do processo de trabalho em saúde e incorpora o 
ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação e controle 
social no cotidiano do trabalho com vistas à produção de mudanças. 

Neste sentido, Azevedo et al. (2018) reforçam a importância das práticas individuais 

e coletivas de educação em saúde no controle e prevenção das DCNT e suas 

complicações, como instrumentos que favorecem a adesão ao tratamento, no 

sentido de motivar as pessoas idosas a hábitos e condições de vida saudáveis, 

tomando suas próprias decisões a partir da reconstrução do conhecimento.  

Com o envelhecimento populacional de forma muito rápida, é necessário que sejam 

planejadas ações para atender às demandas emergentes (BRASIL, 2007a). A 

Organização Mundial de Saúde (2003) apud Brasil (2007a, p.13) propôs, em 2004, o 

projeto Towards Age-friendly Primary Health Care, com a finalidade de adaptar os 

serviços de APS para o atendimento adequado das pessoas idosas em 

necessidades específicas tendo como foco a sensibilização e a educação no 

cuidado primário em saúde. As áreas de atuação previstas nesse projeto são três: 

primeira: informação, educação, comunicação e treinamento com a finalidade de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html
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melhorar a formação e as ações das equipes, capacitando-as com ferramentas 

específicas para avaliar e tratar as pessoas idosas na direção de um envelhecimento 

saudável; segunda: sistema de gestão da assistência de saúde objetivando, a partir 

da população idosa, organizar a gestão do serviço da APS; terceira: adequação do 

ambiente físico: possibilitando o acesso às pessoas com alguma limitação funcional.  

Diante do exposto, a intervenção na Unidade Maria de Jesus II envolve a troca de 

saberes com a equipe de saúde, principalmente os ACS, propiciando o aumento do 

conhecimento técnico aos mesmos, como também a troca de conhecimentos e 

sabedorias com a própria população idosa, visto que esta possui muitos 

conhecimentos que podem ser valorizados e compartilhados, reformulando alguns 

costumes e mitos enraizados relacionados, por exemplo, à alimentação, prática de 

atividade física, adesão a medicamentos, que podem influenciar diretamente no 

controle de níveis pressóricos. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Este plano de intervenção refere-se ao problema priorizado “Alta incidência de 

hipertensão arterial na população idosa” na área de abrangência da eSF Maria de 

Jesus II do município de Rio Branco, de acordo com a metodologia do Planejamento 

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

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Por ordem de prioridade, o principal problema identificado na unidade Maria de 

Jesus II, foi a “alta incidência de hipertensão arterial na população idosa”. 

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de 

mortalidade, e a hipertensão arterial, com prevalências que variam de 19,2 a 44,4% 

na população adulta, age como principal fator de risco para essas doenças (SILVA 

et al., 2016). Desse modo, o controle dos níveis pressóricos é fundamental para 

prevenir ou retardar o aparecimento de complicações crônicas, especialmente danos 

aos órgãos-alvo. 

No Estado do Acre, segundo dados do DATASUS/TABNET, no ano 2018, ocorreram 

2.402 internações por Doenças do Aparelho Circulatório, sendo que 1.632 (mil, 

seiscentos e trinta e duas) ocorreram somente em Rio Branco. Na área de 

abrangência da Unidade Saúde da Família Maria de Jesus II, a quantidade de 

portadores de Hipertensão Arterial esperados tendo como referencial 25% da 

população de 18 anos ou mais, foi a seguinte, por microárea: M.A 01= 55; M.A 02= 

72; M.A 03= 95; M.A 04= 45; M.A 05= Não Cadastrada; M.A 06=57; o que indica que 

de acordo com o padrão nacional esperado, sabe-se que no mínimo, existem 324 

pessoas portadoras de hipertensão na área de abrangência da unidade. No entanto, 

atualmente o número total de cadastros de hipertensos é igual a 161, destes, 

especificamente por microárea, os números são os seguintes: M.A 01=28; M.A 

02=22; M.A 03= 57; M.A 04= 29; M.A 05= Não Cadastrada; M.A 06=25. 

Os dados acima deixam claro que, o número de hipertensos esperados é muito 

maior que o número de hipertensos cadastrados atualmente na Unidade Maria de 

Jesus II, o que demonstra uma possível subnotificação de hipertensão arterial, e 
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possivelmente uma subnotificação de outras doenças crônicas associadas, tais 

como diabetes e/ou doenças cardiovasculares. 

Importante ressaltar que o alto número de idosos possui relevância, pois influencia 

diretamente no alto número de portadores de hipertensão, diabetes e doenças 

cardiovasculares (DCV, AVC, infarto do miocárdio e outras). 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

O elevado número de usuários hipertensos na área de abrangência da eSF Maria de 

Jesus II dá-se em virtude dos fatores de risco a que os indivíduos estão expostos.  

Vários são os fatores de risco (FR) da hipertensão e inclusive para complicações de 

doenças vasculares que foram identificados na área de abrangência, tal como: 

sedentarismo, dislipidemias, obesidade e/ou sobrepeso, alto consumo de sal e 

gorduras saturadas, pratica de hábitos de vida e de alimentação não saudável, 

dentre outros. 

Dentre os principais fatores que influenciam na hipertensão arterial, discorremos, 

separadamente, sobre cada fator de risco (FR), que na opinião e observação da 

equipe, influenciam diretamente o alto número de hipertensos da área de 

abrangência da Unidade Saúde da Família Maria de Jesus II. 

Na área de abrangência Maria de Jesus II, observamos que a idade tem grande 

influência no alto número de portares de HA, pois do total de pessoas cadastradas, 

43,93% é composta por pessoas de 60 anos ou mais.  

Atente-se, ainda, que alguns problemas identificados por meio do diagnóstico 

situacional impactam diretamente na quantidade de idosos que foi estimada, tal qual: 

alto número de idosos atendidos na unidade que não se encontram cadastrados; 

existência de uma microárea; cadastro de famílias desatualizado não representa a 

atual realidade de número de pessoas. Assim, podemos inferir que a proporção de 

idosos é ainda maior que a proporção aqui representada (43,93%). Observa-se uma 

preocupação intensa dos idosos com sua segurança e com a da família, com a 

moradia em área de risco, o que possivelmente tornam o stress uma rotina em suas 

vidas e sabemos é um fator de risco para HA. 
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A falta de espaço de lazer e de espaço para a prática de exercícios físicos, também 

é um fator de risco na área de abrangência.  

Observou-se, dentre os hipertensos atendidos na unidade, que a grande maioria não 

possui hábitos alimentares saudáveis, onde ou nunca receberam informações sobre 

a necessidade de reduzir o consumo de sal, ou simplesmente não aderiram a 

informação. A obesidade também é uma realidade no grupo de hipertensos, 

diabéticos e cardiopatas que são moradores da área de abrangência. A atenção 

especial à saúde bucal dos idosos é uma preocupação, pois o fator inflamatório 

pode influenciar a descompensação tanto da hipertensão como do diabetes. 

A realização de atendimento qualificado para identificar, dentre outros, o número de 

pacientes que ainda não estão em uso de medicamentos anti-hipertensivos, é de 

extrema importância, visto que o fato da unidade possuir um número de portadores 

de hipertensão maior que o número cadastrado nos faz inferir que existe uma 

importante parcela da população da área de abrangência que possuem 

potencialmente o risco de serem portadores de hipertensão (com ou sem 

complicações: problemas cardíacos, diabetes associada, etc), porém sem uso de 

medicamentos ou adoção de medidas eficazes que podem reduzir o risco de 

complicações, pelo fato de ainda serem subnotificados e, portanto não 

conhecedores de seu diagnóstico, sujeitos assim aos riscos da hipertensão 

silenciosa e suas complicações. 

Outro problema presente na comunidade, que percebemos que favorece na 

elevação da pressão arterial, são os fatores socioeconômicos, como o fato de que 

na área de abrangência existe um alto número de pessoas que se encontram 

desempregadas e sem expectativas de novos empregos na cidade/bairro. Além de 

que temos um alto número de atendimento de vítimas de violência e acidentes, em 

sua grande maioria homem vítimas de agressões por arma de fogo e arma branca, 

tais fatores, associados ou não, interferem nas condições de stress da população 

residente na área de abrangência, e ao que sabemos o stress é um fator de risco 

para Hipertensão Arterial. 
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6.3 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

Considerando o “nó crítico” como um tipo de causa do problema, portanto necessita 

ser enfrentado (FARIA; CAMPOS; SANTOS; 2018) e de acordo a explicação do 

problema, item anterior, foram selecionados três principais “nós críticos”: 

• Hipertensos atendidos pela eSF não aderem a hábitos alimentares e estilo de 

vida saudáveis; 

• Alto número de hipertensos ainda não são cadastrados; 

• Inexistência de espaço de lazer para prática de caminhadas e exercícios 

físicos 

6.4  Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passos) 

De forma geral, a intervenção na atenção á saúde dos portadores de hipertensão 

arterial da unidade Maria de Jesus II se dará, por meio de orientações de como 

diminuir o consumo de calorias, gordura saturada e sal, particularmente nos 

alimentos processados, de como aumentar a atividade física, no contexto 

comunitário e familiar.  

Pretende-se que essa estratégia possa produzir um deslocamento na distribuição da 

PA de uma população para níveis mais baixos e, assim, diminuir potencialmente os 

riscos de morbidade e mortalidade decorrentes da hipertensão durante o tempo de 

sobrevida dos idosos da área de abrangência da UBS Maria de Andrade de Jesus, 

eSF Maria de Jesus II. 

A seguir são apresentados os quadros 2, 3 e 4 com o desenho das operações para 

abordar os nós críticos ora identificados, bem como operações, projetos, produtos e 

recursos necessários, ações estratégicas e monitoramento e avaliação das ações. 
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Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 
“Alta incidência de hipertensão arterial em idosos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Maria de Jesus 
II, do município Rio Branco, estado do Acre 

Nó crítico 1 Hábitos de vida inadequados (alimentação não saudável, falta de prática de atividades físicas) 

6º passo: 
operações  

Orientar a redução de consumo de sal e gorduras na alimentação diária  
Orientar a prática de exercícios físicos regulares, mesmo que de baixa intensidade aos idosos hipertensos  
Criar um grupo de idosos portadores de Hipertensão com participação de toda a equipe e extensão de convite de participação no grupo aos 
familiares de portadores de hipertensão arterial, em especial familiares dos idosos 
Elaborar folder e cartazes explicativos, e com linguagem clara de acordo com realidade local sobre os 10 passos da alimentação saudável, 
malefícios do tabagismo e alcoolismo, e sobre os demais fatores de risco da hipertensão e doenças associadas 
Realizar reunião com toda equipe saúde da família para discutir atribuições de cada membro da equipe frente à atenção à saúde do 
hipertenso (idoso ou não) 
Realizar solicitação à gestão central, uma nutricionista, ou educador físico, ou cirurgião dentista ou Coordenadora da Área Técnica de Saúde 
do Idoso para partipação nas ações educativas voltadas ao grupo de hipertensos. 

6º passo: projeto Vida Saudável com mais informação 

6º passo: 
resultados 
esperados 

Orientar 100% dos idosos hipertensos quanto à redução do consumo de sal e gorduras na alimentação diária 
Orientar 100% dos idosos hipertensos para a prática de exercícios físicos regulares, mesmo que de baixa intensidade aos idosos 
hipertensos  
Criar um grupo de idosos portadores de Hipertensão com participação de toda a equipe e extensão de convite de participação no grupo aos 
familiares de portadores de hipertensão arterial, em especial familiares dos idosos 
Elaborar folder, banners, e cartazes explicativos, e com linguagem clara de acordo com realidade local sobre os 10 passos da alimentação 
saudável, malefícios do tabagismo e alcoolismo, e sobre os demais fatores de risco da hipertensão e doenças associadas, para entrega a 
100% dos idosos portadores de hipertensão 
Realizar reunião com toda equipe saúde da família para discutir atribuições de cada membro da equipe frente a atenção a saúde do 
hipertenso (idoso ou não), 01 vez por semana 
Conseguir que a gestão central encaminhe 01 Nutricionista, ou Educador Físico, ou Dentista ou Coordenadora da Área Técnica de Saúde do 
Idoso nas ações educativas voltadas ao grupo de hipertensos, no mínimo 01 vez/mês. 

6º passo: 
produtos 
esperados 

100% dos idosos hipertensos orientados quanto a redução do consumo de sal e sensível à adesão de redução de sal gorduras na 
alimentação diária 
100% dos idosos hipertensos orientados quanto a importância da prática de exercícios físicos regulares, mesmo que de baixa intensidade  
Grupo de idosos portadores de Hipertensão criado e atuante com participação de toda a equipe e extensão de convite de participação no 
grupo aos familiares de portadores de hipertensão arterial, em especial familiares dos idosos 
Folder e cartazes explicativos elaborados com linguagem clara de acordo com realidade local sobre os 10 passos da alimentação saudável, 
malefícios do tabagismo e alcoolismo, e sobre os demais fatores de risco da hipertensão e doenças associadas, e entregues a 100% dos 
idosos portadores de hipertensão.  
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Continuação do quadro 2  

 
 
 
 
 

6º passo: produtos 
esperados 

Reunião 01 (uma) vez por semana com toda equipe saúde da família para discutir atribuições de cada membro da equipe frente a atenção a 
saúde do hipertenso (idoso ou não), e outras questões de educação permanente na temática em questão 
Participação efetiva de um nutricionista, ou educador físico, ou dentista ou coordenadora da área técnica de saúde do Idoso nas ações 
educativas voltadas ao grupo de hipertensos 

6º passo: recursos 
necessários  

Organizacional: Convite aos profissionais da Equipe Saúde da Família e profissionais convidados (Nutricionista, ou Profissional de Educação 
Física, ou Dentista ou Coordenadora da Área Técnica de Saúde do Idoso) para acompanhar o grupo operativo. 
Cognitivo: realizar a troca de saberes e conhecimentos com os ACS, demais membros da eSF e com a população usuária de SUS, em 
especial os idosos portadores de hipertensão e seus familiares próximos e/ou cuidadores. 
Financeiro: recurso para impressão de folder, banners, e cartazes educativos 
Político: mobilização social 

7º passo: 
viabilidade do 
plano - recursos 
críticos  

Organizacional: organização da agenda para realização das reuniões;  
Cognitivo: Educação em Saúde Popular com valorização dos saberes 
Político: Articular espaço junto às lideranças comunitárias e na televisão e /ou rádio pra levar informação aos idosos 
Financeiro: articular com diferentes atores para angariar os recursos necessários para o projeto (prefeitura municipal, área técnica estadual e 
federal do idoso) 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Identificar quem são os atores que possam contribuir para a aquisição de recursos para banners, recursos audiovisuais, para execução de 
folhetos educativos. 
Identificar na comunidade e dentre os hipertensos e familiares quem são as possíveis lideranças que possam entre os próprios usuários 
participar da educação em saúde com valorização dos saberes.  

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos  

A responsabilidade pelas ações será do médico e da enfermeira. Decidir em conjunto com eSF quem são os responsáveis pelo recebimento, 
guarda e zelo doa materiais didáticos, quem irá atuar como mediador na campanha educativa. 
Quatro meses para início das atividades. 
 

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

Projeto implementado em todas as microáreas cobertas. 
Formato do projeto definido e cada ator sabendo sua responsabilidade. Identificado o nível de conhecimento de das Famílias alvo. 
Projeto definido e apresentado a todos os parceiros e financiadores, com divulgação de resultado em mídia de rádio e televisão. Rede 
formalizada. 
Discussões com a equipe para avaliar as ações. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 
“Alta incidência de hipertensão arterial em idosos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Maria de Jesus 
II, do município Rio Branco, estado do Acre 

Nó crítico 2 Alto número de atendimento de hipertensos na área de abrangência de pacientes que ainda não são cadastrados 

6º passo: operações  Implementar um sistema de cadastramento e busca ativa dos hipertensos para atualização cadastral 
Realizar educação em saúde direcionada à população alvo e familiares/cuidadores 

6º passo: projeto Fazemos parte e estamos cadastrados. 

6º passo: resultados esperados 100% dos hipertensos cadastrados e assistidos pela eSF;  
Sistematizar por meio da educação permanente da equipe as orientações e procedimentos voltados ao cadastramento dos 
hipertensos; 
Implantar e implementar instrumento específico de mapeamento de risco  de doenças cardiovasculares e outras complicações, 
com anexo do mesmo em todos os prontuários de pacientes. 

6º passo: produtos esperados População alvo cadastrada (idosos e familiares) da área de abrangência da eSF Maria de Jesus II e orientada sobre HA e suas 
consequências; 
Ações educativas voltadas para a redução do consumo de calorias, gordura saturada e sal, mudança de hábitos e do estilo de 
vida. 

6º passo: recursos necessários Organizacional: ACS preparados para o cadastramento 
Cognitivo: informar a comunidade sobre a importância do cadastramento aumentando assim a adesão e aceitação do cadastro 
nas residências. 
Financeiro: recurso para impressão da ficha de cadastro, e para fornecer aos ACS os instrumentos mínimos necessários para o 
cadastramento (lápis, caneta, papel, pranchetas, protetor solar, mochilas) 
Político: mobilização da Secretaria municipal de Saúde e gestores de saúde. 

7º passo: viabilidade do plano - 
recursos críticos  

Organizacional: aquisição de recursos para os ACS realizarem cadastramento 
Cognitivo: Educação em Saúde com valorização dos saberes 
Político: Articular espaço junto às lideranças comunitárias e na televisão e /ou rádio pra levar informação sobre um novo 
cadastramento  
Financeiro: articular com diferentes atores para angariar os recursos mínimos necessários para realização de novo 
cadastramento de forma intensificada  

8º passo: controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Identificar na comunidade e dentre os hipertensos e familiares quem são as possíveis lideranças que possam contribuir no 
repasse de informações sobre cadastramento  

9º passo; acompanhamento do 
plano - responsáveis e prazos  

Dois meses para início do cadastramento 
Enfermeira e ACS 

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

Cadastramento definido e apresentado à Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Rede formalizada. 
Equipe acompanhando e avaliando em reuniões o consolidado do cadastramento.  
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 
“Alta incidência de hipertensão arterial em idosos”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Maria de Jesus 
II, do município Rio Branco, estado do Acre 

 

Nó crítico 3 Inexistência de espaço de lazer para prática de caminhadas e exercícios físicos 

6º passo: operações  Desenvolver um plano alternativo para realização de atividades físicas com hipertensos da área de abrangência, idosos 
hipertensos e seus familiares 
Orientar a prática de exercícios físicos regulares, mesmo que de baixa intensidade aos idosos hipertensos em locais 
alternativos como na própria residência 
Elaborar folder, banners, e cartazes explicativos sobre caminhadas, prática de educação física e entregar a 100% dos idosos 
Realizar reunião com toda equipe saúde da família para discutir atribuições de cada membro da equipe frente à atenção à 
saúde do hipertenso (idoso ou não) 
 

6º passo: projeto Adesão à prática de atividades físicas 

6º passo: resultados esperados População alvo, idosos e familiares, da área de abrangência da eSF Maria de Jesus II melhor orientados sobre a importância 
da prática de atividade física para redução da pressão arterial. 
 

6º passo: produtos esperados Maior adesão à prática de atividade física e redução dos níveis pressóricos 
 

6º passo: recursos necessários Organizacional: Toda eSF envolvida nas orientações sobre prática de atividade física em locais alternativos 
Cognitivo: educação em saúde para informar importância pratica de atividade física em locais alternativos 
Financeiro: recurso para impressão de folders, banners, e demais materiais educativos.  
Político: Estabelecimento de parceria intersetorial pra realização de prática de educação física voltada para idoso.  

7º passo: viabilidade do plano - 
recursos críticos  

Organizacional:  aquisição de recursos para eSF realizar educação em saúde e orientações sobre a importância da prática de 
atividade física.  
Cognitivo: educação em saúde com valorização dos saberes 
Político: Articular espaço junto às lideranças comunitárias e na televisão e /ou rádio Financeiro: articular com diferentes atores 
para angariar os recursos mínimos necessários para melhorias dos locais públicos destinados à prática de atividade física. 

8º passo: controle dos recursos 
críticos - ações estratégicas 

Comunidade, equipe e gestores favoráveis 
Divulgar o projeto na mídia local 

9º passo; acompanhamento do 
plano - responsáveis e prazos  

Equipe de saúde e educador físico 
Quatro meses para início das atividades 

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

Projeto de realização de atividade física em locais alternativos e aumento de conhecimento em práticas de atividade física 
apresentado à Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Rede formalizada. 
Elaborar um instrumento para a equipe monitorar o projeto, analisar a participação dos idosos e avaliar os níveis pressóricos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendemos intervir na atenção à saúde dos hipertensos, em sua maioria idosos da 

área de abrangência da unidade saúde da família Maria de Jesus II, pois 

acreditamos que por meio da informação, educação, comunicação e treinamento, 

tanto voltado aos profissionais como também aos usuários do SUS, portadores de 

hipertensão da UBS Maria de Jesus II, poderemos promover um deslocamento na 

distribuição da pressão arterial (PA) da comunidade do Taquari, adscrita à eSF 

Maria de Jesus II, para níveis pressóricos mais baixos e consequentemente reduzir 

complicações e promover melhoria na qualidade de vida dos hipertensos 

cadastrados na área de abrangência 

Para isso, o planejamento da equipe torna-se fundamental para a efetivação e 

alcance das metas pretendidas para a comunidade. 

Importante ressaltar que para que o acolhimento da pessoa idosa seja efetivo, a 

equipe de saúde deve estar preparada para compreender as especificidades dessa 

população, seus direitos legais e facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de 

complexidade da atenção, além de investir na qualificação dos trabalhadores, 

especialmente no que se refere à saúde da pessoa idosa. 

Espera-se com a implantação das ações propostas uma melhor qualidade de vida 

dos idosos vinculados à eSF Maria de Jesus II. 
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