
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 
 
 
 
 
 

                                          YUNIEL LOPEZ MARTINEZ 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA DIMINUIR O ALTO ÍNDICE DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA NOS IDOSOS NA UNIDADE 
DE SAÚDE VICENTE VARELA DE ALMEIDA, PORTO WALTER, 

ACRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CRUZEIRO DO SUL/ACRE 

2019



 
 

  

                                          YUNIEL LOPEZ MARTINEZ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA DIMINUIR O ALTO ÍNDICE DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA NOS IDOSOS NA UNIDADE 

DE SAÚDE VICENTE VARELA DE ALMEIDA, PORTO WALTER, 
ACRE 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 
de Especialização Gestão do Cuidado emSaúde da 
Família, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para 
obtenção do Certificado de Especialista. 
 
Orientadora: Dra. Nayara Ragi Baldoni Couto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CRUZEIRO DO SUL/ACRE 

2019



 
 

  

YUNIEL LOPEZ MARTINEZ 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA DIMINUIR O ALTO ÍNDICE DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA NOS IDOSOS NA UNIDADE 

DE SAÚDE VICENTE VARELA DE ALMEIDA, PORTO WALTER, 
ACRE 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca examinadora 
 
Profa. Dra. Nayara RagiBaldoni Couto – Universidade de Itaúna (UIT) 
 
Profa. Dra. Matilde Meire Miranda Cadete - UFMG 
 
Aprovado em Belo Horizonte, em 18 de julho de 2019.



 
 

  

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este trabalho a meus pais, meus irmãos e todos aqueles que fizeram 

possível a realização do mesmo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Primeiramente a Deus por me dar sabedoria para desenvolver o mesmo e a minha 

tutora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

  

RESUMO 
 
 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), quando não controlada, gera altos custos 

sociais e econômicos.Além de ter alta incidência ealta prevalênciatem baixa adesão 

dos pacientes e, portanto, baixo controle. O diagnóstico situacional na área de 

abrangência da equipe de saúde Vicente Varela de Almeida mostrou alta incidência 

de pessoas idosas hipertensas.  Este trabalho objetiva, assim, apresentar um projeto 

de intervenção para diminuir o alto índice de Hipertensão Arterial Sistêmica nos 

idosos na comunidade atendida pela Equipe Vicente Varela de Almeida, em Porto 

Walter, Acre.Os procedimentos metodológicos envolveram o diagnóstico situacional 

de saúde, uma revisão sucinta da literatura sobre o tema, e o projeto seguiu os 

passos propostos pelo método do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Este 

projetotem por finalidade a abordagem da HAS como doença crônica nos idosos, 

aumento da adesão da população à mudança de estilo de vida e hábitos alimentares 

inadequados, o conhecimento da doença e seus riscos e o uso correto das 

medicações. Espera-se, também que o processo de trabalho da equipe seja 

revitalizado e melhore substancialmente aos atendimentos à população idosa 

hipertensa com vistas à melhoria de sua qualidade de vida.  

 

 

 

 
Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de risco.Educação em Saúde.



 
 

  

ABSTRACT 

 

Systemic arterial hypertension (SAH), when not controlled, generates high social and 

economiccosts. In additionto having a high incidence and high prevalence, it hás low 

patient complianceand, therefore, low control. The situational diagnosis in the are 

acovered by the health team Vicente Varela de Almeida showed a high incidence of 

hypertensive elderly people. This paper aim stop resentan intervention project to 

reduce the high rate ofsystemic arterial hypertension in theelderly in the community 

served by the Vicente Varela de Almeida Team, in Porto Walter, Acre. The 

methodological procedures involved the situational diagnosis of health, a review 

literature on the subject, and the Project followed the steps proposedby the Strategic 

Situational Planning (PES) method. The purpose of this Project is to approach 

hypertension as a chronicdisease in theelderly, increased adherence of the 

population to lifestyle changes and inappropriate eating habits, knowledge of the 

disease and its risks and the correct use of medications. It is also expected that the 

team'sworkprocess will be revitalized and substantially improve the care provided to 

the elderly hypertensive population with a view to improving their quality of life.  

 

 

Keywords: Hypertension. Risk factors. Health education.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Porto Walter é um município brasileiro localizado no oeste do 

estado do Acre (ANEXO A). Sua população, de acordo com estimativas do IBGE, 

era de 11.353 habitantes em 2017 e sua área é cerca de 6.443,9 km² (1,3 hab./km). 

É uma das poucas colônias de imigrantes alemães no norte do país. Limita-se ao 

norte com o município de Cruzeiro do Sul, ao sul com o município de Marechal 

Thaumaturgo,a leste com o município de Tarauacá e a oeste com o Peru. O rio 

Juruá é a única via de acesso ao município de Porto Walter, o menos urbano do 

Acre (IBGE, 2017). 

A maioria de sua população é composta por índios ou mestiços. A 

gastronomia do lugar é marcada pelos elementos da tradição indígena e do ponto de 

vista produtivo, suas principais atividades são a extração da borracha e da madeira, 

além de uma agricultura familiar e pecuária crescente. O isolamento geográfico e a 

falta de ruas pavimentadas estão entre as explicações dadas pelos moradores para 

a ausência de automóveis (IBGE, 2017). 

Segundo as informações da Câmara Municipal de Porto Walterà economia é 

baseada principalmente na agricultura e comercio. O município tem 20% 

desempregados. A maior empresa da cidade é Super Center, que trabalha no ramo 

de comercio. O sistema de saúde possui três estabelecimentos públicos e um para a 

gestão de saúde, representados por um Hospital, três UBS e uma Unidade Móvel 

Fluvial (Zona ribeirinha) atendem as famílias que moram ás margens do rio (PORTO 

WALTER, 2017). 

 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

É uma comunidade com cerca de 2.200 habitantes, localizada no centro de 

Porto Walter. Os primeiros habitantes a residirem no município foram os índios das 

nações Arara, Nauas, Amoaças, Kampas, Kulinas e Catianos, que até hoje se 

encontram na região. No final do século XIX começou a chegar o homem 

branco,vindo principalmente do nordeste atraído pela extração do látex da 
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seringueira, principal produto econômico da região, antes de ser município era 

formado pelos seringais: Tavares de Lira, Humaitá e Cruzeiro do Vale, congregando 

grande número de brasileiros, (maioria nordestinos), até mesmo estrangeiros, em 

busca de riquezas trazidas pela borracha (PORTO WALTER, 2017). 

Em 1910, aportou ao município um batelão de grande porte, comandado 

pelo Coronel Absolon de Souza Moreira, que fixou residência na parte mais alta da 

terra firme. Foi ele que iniciou o desbravamento desta região. Em sequência 

apropriou-se de grande soma de hectares de terras que dividiu com os amigos que 

chegaram posteriormente. Atualmente o município denomina-se Porto Walter, em 

homenagem ao antigo morador Walter de Carvalho (PORTO WALTER, 2017). 

 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Atualmente o município de Porto Walter, Acre, estácom sua cobertura de 

atenção básica com três equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), uma ESF 

da família ribeirinha, e um Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS)duas 

equipes de saúde bucal e um Núcleo de Apoio Saúde da Família(NASF). A 

coordenação da Atenção Básica no município de Porto Walter abrange ações da 

ESF, se responsabiliza pela saúde da criança, saúde damulher, saúde do 

adolescente, saúde do idoso, executa de forma geral os programas ações 

prioritários, sabemos que municípios de pequeno porte não disponibilizam de 

recursos humanos suficiente, conseguindo suprir somente as necessidades da 

assistência, assim à parte gerencial fica com recursos humanos reduzidos para 

abranger tantos programas e ações (PORTO WALTER, 2017). 

 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vicente Varela de Almeida 

 

A Unidade de Saúde de Porto Walter, que abriga a equipe de saúde Vicente 

Varela de Almeida, foi inaugurada no ano 2013, e está situada no centro do 

município.  A área de abrangência possui 2.200 habitantes. As condições estruturais 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) são boas, temos um ambiente pequeno para a 

recepção e arquivo de prontuários que está junto da sala de espera. Possui 
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barreirasarquitetônicas, não tem rampa, não tem banheiro para deficientes, 

apresenta problemas de acesso aos pacientes com deficiências motoras e com 

cadeira de roda. O ambiente tem boa ventilação e circulação de ar, mas não tem 

proteção com tela para impedir entrada de mosquitos e vetores, a equipe de saúde 

está composta por um médico clínico geral, uma enfermeira, dos técnicos de 

enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde, um farmacêutico um diretor ou 

coordenador (PORTO WALTER, 2017). 

 

 

1.5 Equipe da Unidade Básica de Saúde 

 

A equipe desenvolve várias atividades, como visitasdomiciliares, palestras, 

criação de grupos operativos. Todos os membros trabalham pelo mesmo objetivo: 

melhorar os indicadores de saúde da população.A UBS conta com uma equipe 

básica de saúde, composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde (ACS). Conta ainda com uma 

equipe de saúde bucal, um farmacêutico e pessoal de apoio (limpeza, recepção). 

 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07h:00min às 17h:00min horas usando a 

primeira hora de cada secção para a triagem dos usuários. A unidade tem a sala e 

os mobiliários e equipes para o atendimento odontológico, mas ainda não temos o 

especialista para dar esse tipo de atendimento pelo que a comunidade tem queixas 

pela não prestação desses serviços. O acolhimento à demanda espontânea é 

realizado por todos os professionais da equipe e é feito diariamente já que faz parte 

do dia a dia do trabalho, toda a equipe realiza o acolhimento começando na sala de 

recepção pela recepcionista e técnico em enfermagem onde se escuta pela primeira 

vez o paciente, onde fazem as fichas de atendimento e triagem, verificam sinais 

vitais, é avaliado o risco e vulnerabilidade que apresenta e emseguida enviado para 

a consulta com o médico, com a enfermeira, dependendo da sua necessidade. Se o 

usuário tiver algum problema agudo lhe é dado prioridade e o atendimento é 

imediatamente realizado pelo médico ou enfermeira, e se precisar ser 
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encaminhadoé feito, se o problema não for agudo o atendimento será realizado por 

ordem de chegada, dando prioridade às crianças, idosos e gestantes. 

 

 

1.7 O dia a dia da Equipe 

 

O tempo está ocupado quase que exclusivamente com as atividades de 

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

programas, como: pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos e idosos. A equipe desenvolve 

outras ações de saúde, como por exemplo, e grupos de hipertensos e diabéticos, 

que, com o tempo, se mostraram pouco frutíferos. 

No início essas iniciativas conseguiram despertar algum interesse da 

comunidade, mas logo as pessoas “sumiam” das reuniões e o trabalho “morria”. Em 

relação aos grupos de hipertensos e diabéticos, a equipe resolveu condicionar a 

“troca das receitas” à participação nas reuniões, o que provocou questionamentos 

por parte da população e não mudou qualitativamente a participação nas reuniões. 

A ausência de um projeto e de avaliação do trabalho tem sido motivo de 

alguns conflitos entre os membros da equipe. Uma queixa geral é a falta de tempo, 

devido à demanda deatendimento. Com o passar dos anos essa situação e a falta 

de perspectivas de mudanças têm provocado um desgaste grande na equipe. 

Ao fazer o levantamento dos principais problemas fundamentais se realiza 

um diagnóstico situacional em convenio com a população para conhecer a realidade 

e as necessidades da comunidade para logo programar estratégias para dar solução 

a estes. Elaboraram-se uma lista número de 12 problemas que afronta a área 

mediante a estimativa rápida. Depois de serem estes identificados se priorizaram em 

escada para definir o problema fundamental o qual foi o alto número de pacientes 

hipertensos idosos. Se chegou à conclusão de que a HAS era o principal problema 

pois e de alta importância, tem um valor de 10 e a capacidade deenfrentamento e 

parcial pelo que superou em pontuação aos outros problemas identificados. 

Considerando estes aspectos, este trabalho busca apontar os fatores de 

risco de idosos com HAS cadastrados no programa saúde da família no posto de 

saúde Vicente Varela de Almeida e talvez, contribuir para que esses fatores de risco 

se modifiquem de fato, promovendo uma melhoria na saúde e na qualidade de 
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vidadesses idosos, através de um trabalho associado com as atividades das equipes 

do programa saúde da família, as quais têm sido capacitadas para detectar e tratar a 

hipertensão arterial e com a tarefa de reorganizar os serviços para atender estes 

pacientes. 

 

1.8 Estimativa Rápida: problemas de saúde do território e da 

comunidade(primeiro passo). 

 

Os problemas de saúde da área de abrangência da Unidade Básica de 

Saúde Vicente Varela de Almeida são: 

- Ausência de Especialidades médicas 

- Ausência de hospital 

- Requerimentos apoios diagnósticos 

- Alto número de ingressos no hospital por infecções respiratórias, digestivas.      

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

- Alto número de pacientes idosos diagnosticados com Hipertensão Arterial 

- Aumento de casos de leishmaniose, malária e hepatites B. 

- Problema na pesquisa de doenças crônicas como HAS e Diabetes Mellitus 

- Problema na pesquisa de câncer de colo uterino, mama, colón e próstata. 

- Problema com a distribuição das famílias segundo o destino de lixo e dos dejetos 

- Problemas com déficit de escolas e creches. 

Depois de identificados e analisados os problemas fundamentais no 

diagnóstico situacional de saúde na UBS Vicente Varela de Almeida, mediante o 

processo de estimativa rápida, apresentaram-se no Quadro 1, os principais 

problemas identificados com classificação do nível de prioridade. A estimativa rápida 

possibilitou obter informações sobre os principais problemas de saúde de maneira 

rápida, com poucos gastos e com a participação da comunidade. 
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1.9 Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Quadro 1:Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Vicente Varela de Almeida 

município de Porto Walter, Estado do Acre. 

 

 

 

A partir da priorização dos problemas, a equipe de saúde pôde observar que 

alguns dos problemas enumerados ocorriam devido à existência de outros, como por 

exemplo: ausência de hospital: além disso, especialidades médicas e apoios 

diagnósticos, problemas no destino de lixos o dejetos, o problema na pesquisa e 

prevenção das doenças agudas ou crônicas e malignas, aumento de números de 

Comunidade: Porto Walter Equipe de saúde: Vicente Varela de Almeida 
Priorização dos problemas 

Principais 
Problemas 

 
Importância* 

 
Urgência** 

Capacidade de 
Enfrentamento*** 

 
Seleção**** 

 

 Alto número de pacientes 
idosos com HAS 

Alta 10 Parcial 1 

Infecções respiratórias, 
digestivas, HAS e DM 

Alta 9 Parcial 1 

Aumento de casos de 
lesmanhiose,malária e 
hepatites B 

Alta 9 Parcial 2 

Problema na pesquisa de 
câncer de colo uterino e 
mama 

Media 8 Parcial 2 

Problema na pesquisa de 
câncer de colón e 
próstata. 

Media 7 Parcial 2 

Problema com a 
distribuição das famílias 
segundo destino de lixo 

Media 7 Parcial 2 

Destino dos dejetos Media 7 Parcial 3 

Ausência de Hospital Media 6 Fora 4 

Faltade especialidades 
médica 

Media 6 Fora 5 

Requerimentos de apoio 
diagnósticos 

Media 6 Fora 5 

Deficiência de escolas e 
creches 

Media 5 Fora 5 
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casos de hepatites B, leishmaniose, malária, bem como maus hábitos dietéticos que 

causam o alto número de pacientes hipertensos e diabéticos.  

Diante de um cenário de muitas necessidades, percebe-se que o problema 

de maior relevância em nosso meio envolve a hipertensão arterial, que tem como 

partida todos os fatores de risco associados, motivo pelo qual constituiu enfoque 

deste projeto de intervenção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Como participante do Programa Mais Médico Brasil, cadastrado como clínico 

geral (médico) na equipe do posto de saúde Vicente Varela de Almeida, tenho 

observado que entre os pacientes existem diversos casos de HAS na comunidade. 

Com uma população de 2.200 habitantes e alta incidência de idosos hipertensos 

atualmente totalizando 244 pacientes e com fatores de risco associados como 

hipercolesterolemia, obesidade, sedentarismo, fumantes, alcoolistas e outros. Há, 

portanto, necessidade de um plano de ação que possa modificar esses fatores de 

risco, por meio de estratégias específicas, para reduzir a incidência da hipertensão 

e, sobretudo, prevenir as complicações e melhorar a qualidade de vida do grupo de 

pacientes na comunidade. 

Este trabalho se justifica pelo alto número de idosos com HAS existentes no 

PSF Vicente Varela. A equipe de saúde fez análise a partir do levantamento dos 

problemas e considerou que há recursos humanos e materiais suficientes para 

poder fazer um Projeto de Intervenção que ajude a diminuir o índice deste problema 

de saúde que afeta a grande número da população idosa da nossa área adscrita 

através de mudanças importantes nos hábitos de vidada população. 

Nas estatísticas de saúde pública percebe-se que a HAS tem alta 

prevalência e baixas taxas de controle, sendo considerado um dos principais fatores 

de risco (FR) modificáveis, e um dos mais importantes problemas de saúde pública, 

como citado nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. As DCV são importantes 

causas de morbidade, internações frequentes e mortalidade, gerando altos custos 

econômicos e, além disso, sabe-se que a mortalidade por DCV aumenta 

progressivamente com o aumento da pressão arterial (PA) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério 

da Saúde (SIM) de2010, as doenças do aparelho circulatório representam a principal 

causa de morte no país, representando cerca de 31,2% dos óbitos em todas as 

regiões do país, à frente das neoplasias, responsáveis por 16,7%(BRASIL, 2012). 

Este trabalho se justifica, portanto, porque a HAS é uma doença com alto 

índice de morbidade que pode levar ao agravamento da saúde do indivíduo, 

principalmente quando na terceira idade, mas que, controlada, pode minimizar os 
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riscos, evidenciados nas características específicas deste grupo. A realização deste 

trabalho e importante porque uma vez identificados os principais fatores de risco 

desta doença e realizadas as atividades educativas com as pessoas expostas, pode 

melhorar e elevar o padrão de qualidade de vida da população. 
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3 OBJETIVO 
 
 
 

Apresentar um projeto de intervenção para diminuir o alto índice de 

Hipertensão Arterial Sistêmica nos idosos na comunidade atendida pela Equipe 

Vicente Varela de Almeida, em Porto Walter, Acre. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

O Trabalho foi realizado em três etapas: i) realização do Diagnóstico 

Situacional de Saúde do município; ii) revisão da literatura e; iii) elaboração do plano 

de ação.  Após serem identificados e analisados os problemas fundamentais de 

saúde da área de abrangência da Equipe de Saúde da UBS Vicente Varela de 

Almeida, por meio do diagnóstico situacional de saúde, mediante o processo de 

estimativa rápida, utilizou-se também o método do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) para a elaboração de projeto de intervenção (FARIA, CAMPOS, 

SANTOS, 2018). 

O problema prioritário escolhido pela equipe foi o alto número de idosos 

portadores de hipertensão arterial, com intuito de prevenir suas complicações. Desta 

forma elencaram-se dados que refletem as condições e especificidades locais. Para 

realizar a Estimativa Rápida utilizaram-se como fonte as consultas, visitas e 

conversa com os grupos do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Doenças Crônicas além da própria observação cotidiana da equipe. A partir destas 

informações, utilizando a metodologia do PES foi definido junto com a Equipe de 

Saúde o projeto de intervenção.  

O Projeto de Intervenção será desenvolvido com a população idosa com 

diagnóstico de HAS que reside na área de abrangência da UBS Vicente Varela de 

Almeida, em Porto Walter (ANEXO B, ANEXO C,APÊNDICE A, APÊNDICEB, 

eAPÊNDICE C). Dentre os recursos humanos necessários, estão profissionais da 

Equipe de Saúde da Família da UBS e os moradores do bairro, que colaboram nesta 

proposta de intervenção.  

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos, livros e 

textos indexados sobre o tema. As bases de dados informatizadas consultadas 

foram os sites nacionais e internacionais como o da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Ministério da Saúde (MS), Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, entre outros. Foram consultadas também, as bases da 

Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), além de 

artigos publicados em periódicos nacionais. Para a consulta foram utilizados os 

seguintes descritores: atenção primária à saúde, hipertensão, avaliação de risco, 

estratégia saúde da família. 
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Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo iniciação à 

metodologia:Trabalho de Conclusão de Curso. Para a definição das palavras-chave 

e keyboards utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
5.1 Epidemiologia da Hipertensão Arterial no idoso 

 

A 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão define a HAS como uma [...] doença 

crônica não transmissível mais dominante entre os idosos e cuja prevalência 

aumenta com o envelhecimento, sendo avaliada como o principal Fator de Risco 

Cardiovascular (FRCV) modificável na população geriátrica (MESSERLI et al., 2006 

apud MALACHIAS et al., 2016). “São considerados idosos, sob o ponto de vista 

cronológico, indivíduos com 65 anos ou mais de idade, vivendo em países 

desenvolvidos, ou com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento”. Dentro 

desse grupo etário, são chamados de muito idosos aqueles que já alcançaram a 

oitava década de vida (PANAGIOTAKOSet al., 2011 apud MALACHIAS, 2016, p. 

65). 

 
O envelhecimento vascular é o aspecto principal relacionado à elevação da 
Pressão Arterial (PA) nos idosos, caracterizado por alterações na 
microarquitetura da parede dos vasos, com consequente enrijecimento 
arterial. Grandes vasos, como a aorta, perdem sua dispensabilidade e, 
apesar de os mecanismos precisos não estarem claros, envolvem 
primariamente mudanças estruturais na camada média dos vasos, como 
fratura por fadiga da elastina, depósito de colágeno e calcificação, 
resultando no aumento do diâmetro dos vasos e da EMI(MALACHIAS, 
2016, p. 65).. 

 

Para Malachiaset al. (2016), ações que podem reduzir a pressão arterial e 

diminuir o risco de doenças cardiovasculares sãoorientações relacionadas às 

Modificações no Estilo de Vida (MEV) tais como: atividade física, abandono do 

tabagismo, diminuição do peso quando elevado e dieta saudável. Essas orientações 

educativas além de recomendadas às pessoas também devem ser acompanhadas 

de orientação pararedução de sal na dieta. Essas mudanças no estilo de vida são 

fundamentais para o controle da PA e geralmente é mais significativa quando 

levamos em conta adultos mais velhos.  

 

Osbenefícios da atividade física regular nos idosos extrapolam em muito a 
redução da PA, pois propiciam melhor controle de outras comorbidades, 
reduzindo o risco CV global. Além disso, é capaz de diminuir o risco de 
quedas e depressão, promovendo a sensação de bem-estar geral, 
melhorando a autoconfiança e a qualidade de vida (NELSON et al., 2008 
apud MALACHIASet al. 2016, p.64). 
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Segundo Lewingtonet al.(2002 apud MALACHIAS et al.,2016,p.1) [...] HAS é 

frequentemente associada: 

 

[...] a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de 
órgãos-alvo, agravada pela presença de múltiplos fatores de risco (FR): 
dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e DM. Mantém 
ainda associação independente com diferentes desfechos clínicos 
cardiovasculares e renais, fatais ou não fatais: morte súbita, acidente 
vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência 
cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica 
(DRC). 
 

 

Brandão e Nogueira (2019, p.13-14) abordam a respeito das diferenças 

existentes relativas ao conhecimento, tratamento e controle da HAS conforme 

explicitado a seguir: 

 

Diferentes dados de literatura demonstram que as taxas de conhecimento 
(22,0% a 77,0%), tratamento (11,4% a 77,5%) e controle (10,1% a 35,5%) 
da pressão arterial (PA) variam muito entre as populações estudadas. 
Existem dados consistentes de literatura demonstrando: (1) maior 
prevalência de HAS entre homens e, a partir da sétima década em mulheres 
(24,2%), não diferindo muito entre os sexos ao serem contabilizadas todas 
as faixas etárias; (2) pessoas afrodescendentes (24,2% a 49,3%); (3) 
indivíduos com excesso de peso e obesidade, cuja prevalência na 
população brasileira encontra-se em 52,5% e 17,9%, respectivamente; (4) 
populações com excessivo consumo de sal, ressaltando-se que os 
brasileiros excedem em mais de duas vezes o consumo máximo 
recomendado (2 g de sódio/dia); (5) consumo crônico e elevado de bebidas 
alcoólicas, sendo que seu risco se eleva com o consumo de 30-40 g de 
álcool/dia em mulheres e 31 g de álcool/dia em homens; (6) sedentarismo, 
cujo percentual na população geral é 75,8%, e demonstrou ter associação 
significativa com HAS, além de outros fatores como: idade, sexo masculino, 
sobrepeso e adiposidade central; e (7) adultos com menor nível de 
escolaridade. 
 

Quanto ao diagnóstico é importante ressaltar que quando a PAS e a PAD 

situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação; 

ainda, considera-se o diagnóstico de HA isolado se a PAS ≥ 140 mm Hg e PAD ≤ 90 

mm Hg, devendo a mesma ser classificada nos estágios 1, 2 e 3, seguindo os níveis 

sistólicos expressos(MALACHIAS et al., 2016). 

Dentre asprincipais atividades que compõem o tratamento não farmacológico 

para o tratamento da HAS encontram-se: redução do peso corporal, alimentação 

saudável e diminuição de sódio, redução do consumo de bebidas alcóolicas e 

prática de exercício físico(MALACHIAS et al., 2016). 
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Sabe-se que muitos idosos apresentam limitações físicas impeditivas de 

algumas atividades físicas. Contudo, algumas poderão ser feitas sob supervisão. 

Associado ao tratamento não farmacológico deve-se atentar para o 

tratamentofarmacológico, principalmente no que diz respeito ao controle da 

polifarmácia. Muitos idosos fazem uso de medicações capazes de elevar a PA, 

como alguns anti-inflamatórios, anti-histamínicos, os antidepressivos tricíclicos, 

dentre outros.  O tratamento farmacológico visa controlar a PA, além de reduzir as 

complicações decorrentes desta doença.  

 

[...]Esta abordagem deve ser individualizada, levando em consideração as 
comorbidades de cada paciente. Algumas recomendações devem ser 
seguidas na escolha da droga anti-hipertensiva a ser utilizada, são elas: ter 
demonstrado a capacidade de reduzir a morbimortalidade cardiovascular; 
ser eficaz por via oral; ser bem tolerada; poder ser usada no menor número 
de tomadas por dia; ser iniciada com as menores doses efetivas; poder ser 
usada em associação(MALACHIAS et al., 2016 apudCOSTA; 
LOURENÇO,2017, p. 39). 
 
 
 

Recomenda-se, preferencialmente, que os pacientes sejam acompanhados 

por equipe multidisciplinar e que seus familiares sejam envolvidos em todo o 

processo, o que aumenta as taxas de adesão e as chances de sucesso com o 

tratamento. 

 

 

5.2 Qualidade da Atenção Primária à Saúde no Brasil 

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) o crescente interesse em 

avaliar avanços e lacunas da Atenção Primária à Saúde (APS) nos últimos 30 

anos tem contribuído para o desenvolvimento do Sistema Único Saúde (SUS) e da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), ao produzir evidências sobre o alcance da 

universalidade, integralidade e equidade. Utilizando modelos conceituais e 

metodológicos criteriosos e reconhecidos internacionalmente. 

Diversas pesquisas, no Brasil, proporcionaram oconhecimento sobre a ESF, 

abordando, inclusive, aqualidade dos serviços de saúde. Esta qualidade se associa, 

muitas vezes, à implantação de políticasque abrangem desde a falta de 

concordânciassobre definições, osmodelos conceituais utilizados, a construção de 
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indicadorese unificação de instrumentos e comparação dos resultados 

(FACCHINI;TOMASI; DILELIO, 2018). 

 

Ao ser assumido como estratégia, o Programa Saúde da Família difunde 
uma perspectiva inovadora para a atenção primária no país, voltada para a 
família e a comunidade, que tem potencialidades para desencadear 
mudanças no modelo assistencial, efetivando o direito à saúde no cotidiano 
dos cidadãos. Os resultados positivos de algumas das experiências 
sugerem essa potencialidade(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012, p.77).  

 

Equipes multiprofissionais, responsáveis por territórios específicos e 

populações definidas como primeiro contato com o sistema, representam uma das 

inovações mais significativas na APS desde Alma Ata(GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2012). 

 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) estimou que o excesso de 
peso é responsável por 58% da carga de doença relativa ao diabetes tipo II, 
39% da doença hipertensiva, 21% do infarto do miocárdio, 12% do câncer 
de cólon e reto 7 e 8% do câncer de mama e responde diretamente por 
parcela significativa do custo do sistema de saúde nos países. Diabetes 
melittus (DM) e hipertensão arterial (HA) atingem, respectivamente, 6,3% e 
23,3% dos adultos brasileiros(BRASIL, 2013, p.6-7). 

 

 

5.3 Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

 

De acordo com o Plano Estratégico do Ministério da Saúde, (BRASIL, 2011) 

visa-se promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas 

efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o 

controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveise seus fatores de risco e, ainda, 

dar suporte aos serviços de saúde voltados às doenças crônicas. 

Segundo Ministério da Saúde: 

 

[...]. As DNCT se constituem como o grupo de doenças de maior 
magnitude no país, atingindo, especialmente, as populações mais 
vulneráveis, como as de baixa renda e escolaridade. Dessa forma, o 
Plano visa preparar o Brasil para enfrentar e deter as DCNT até 2022 
(BRASIL,2011, p. 8).  

 

O Plano aborda osquatro principais grupos de doenças crônicas não 

transmissíveis (circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e seusatores 
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de risco em comum modificáveis (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação 

não saudável e obesidade) e define as diretrizes e ações em três 

eixos:avigilância,informação,avaliaçãoemonitoramento;promoçãoda saúde; 

e cuidado integral (BRASIL,2011). 

Torna-se importante monitorar o acesso e utilização de serviços entre 

pessoas com DCNT, dada à elevada carga de doença, que ainda tem sido ampliada 

em virtudedo envelhecimento populacional. O elevado consumo de serviços de 

saúde requer planejamento dos serviços e adequação das políticas e ofertas. 

Conhecer essa demanda é essencial(MALTAet al.,2018). 

 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado“alto índice de hipertensão 

arterial em pacientes idosos na UBS Vicente Varela de Almeida, Porto Walter”, para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema seleccionado (terceiro passo) 

 

Quanto ao “Alto número de pacientes idosos diagnosticados com hipertensão 

arterial” eles se distribuem da seguinte maneira: a população >60 anos é de 480,dos 

quais 247 são homens e 233 são mulheres. Além disso, 215 representam 55% da 

população com mais de 60 anos e diagnosticada com hipertensão.  

Para descrição do problema priorizado, a Equipe utilizou alguns dados 

fornecidos pelo Sistema de Informação da Atenção Básica(SIAB) e outros que foram 

produzidos pela própria equipe. Cabe aqui ressaltar as deficiências dos nossos 

sistemas de informação e da necessidade da equipe produzir informações adicionais 

para auxiliar no processo do planejamento.  

 

 

6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Nossa Equipe inferiu que o alto número de pacientes idosos com HASse 

relaciona a fatores económicos e sociais, bem como aos hábitos e estilos de vida, 

causas genéticas, e reposta do sistema de saúde. Além disso, há falta de 

conhecimento dos pacientes sobre sua doença e as ações de saúde propostas são 

insuficientes. Há, ainda, escasso planejamento de promoção de Saúde e prevenção 

e baixo nível de escolaridade dos pacientes. 

 

6.3 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

 

A Equipe,após reunião, selecionou os “nós críticos” levando em consideração 

a sua capacidade de atuaçãoe o impacto gerado na qualidade de vida dos idosos 

hipertensos. São eles: 

1. Hábitos e estilos de vida inadequados:neste nó críticoa solução é modificar os 

hábitos e estilos de vida para diminuir a quantidade de pacientes com fatores de 

riscos modificáveis que pôde-se desencadernar a doença em um tempo 

determinado pra isso a equipe pode planejar ações pra solucionar essa 

problemática. 

 

2. Insuficiente conhecimentodos pacientes sobre a doença: neste nó crítico e 

bom aumentar o nível de conhecimento de os pacientes idosos sobre a doença com 

o objetivo que fiquem mais informados para isso a equipe devesse realizar ações 

também para seu cumprimento. 

 

3. Ações de saúde insuficientespara evitar o surgimentode HAS em 

idosos:reorganização do processo do trabalho da equipe.Melhorar as ações saúdes 

pra fazer busca ativa de hipertensão e aumentar o agendamento de pacientes 

idosos com riscos e fazer ações de promoção e prevenção pra satisfazer as 

necessidades da população e melhorar sua saúde. 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Nos quadros 2, 3 e 4 encontra-se as operações/projetos resultados e 

produtos esperados, além de recursos, responsáveis por cada operações e 

respectivo monitoramento. 
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Quadro 2: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema selecionado 

“Alto número de pacientes idosos diagnosticados com hipertensão arterial”, na 

Equipe de Saúde da Família Vicente Varela  de  Almeida , do município de Porto 

Walter, Estado do Acre 2018. 

Nó crítico 01 Hábitos e estilo de vida inadequada 

 
Operação 

Estimular e explicar a importância da mudança de 
hábitos e modos de vida saudáveis.  

Projeto Vida nova  

 
Resultados 
esperados 

Pacientes com adesão a hábitos de alimentação mais 
saudável, redução do tabagismo, alcoolismo e prática de 
exercícios físicos (meta: 40 % dos idosos, inicialmente). 

 
Produtos esperados 

Realização de caminhada. 
Orientação e informação nos grupos de hipertensos 
idosos. 
Campanha educativa na rádio local e através de folhetos 
explicativos. 

 
 
 
Recursos 
necessários 

Estrutural: para organizar as caminhadas, as atividades 
físicas e os grupos. 
Cognitivo: informação sobre o tema.  
Financeiro: recursos financeiros para aquisição de 
folhetos explicativos, recursos audiovisuais, material e 
uniforme para atividade física e caminhada. 
Político: mobilização intersetorial e conseguir espaço na 
rádio. 

 
Recursos críticos 

Estrutural: organizar as caminhadas, as atividades físicas 
e os grupos. 
Político: mobilização Intersetorial conseguir espaço na 
radio. 
Financeiro: Para aquisição de folhetos explicativos. 
 

 
Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde 
Prefeitura 
Radio Ocidental 
Coordenadora de Educação em Saúde 

Ações estratégicas Apresentar o projeto à equipe de saúde, à gerência e à 
secretaria de saúde.  

Prazo Três meses pra início das atividades  

 
Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações. 

 
 
Profissional de educação física, enfermeiro, medico, 
Nutricionista. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações. 

Sempre que os pacientes retornarem para aos Grupos ou 
para consultas individuais será verificado o nível de 
compreensão das informações discutidas antes e como 
estão se auto cuidando bem como se a pressão está 
controlada.   
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Quadro 3: Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema selecionado 

“Alto número de pacientes idosos diagnosticados com hipertensão arterial” na 

Equipe de Saúde da Família Vicente Varela de Almeida, do município de Porto 

Walter, Estado do Acre 2018. 

 

 

 

Nó crítico 02 Insuficiente conhecimento dos pacientes sobre a doença  

 
Operação 

Identificar os conhecimentos dos pacientes acerca da 
HAS e partir do que sabem fomentar o conhecimento 
sobre a doença e seus riscos quando não controlada.  

Projeto Saber mais 

 
Resultados  

População mais consciente e informada sobre a doença 
e os principais riscos, causas e complicações da 
hipertensão;  

 
Produtos  

Grupos de educação ativos; 
Pacientes com PA mais controlada.  

 
 
Recursos 
necessários 

Estrutural: agenda de trabalho; conseguir espaço na 
rádio local. 
Cognitivo: educação sobre HAS e seus riscos. 
Financeiro: Aquisição de recursos audiovisuais, material 
educativo, didático, folder, folhetos, cartazes. 
Político: mobilização Intersetorial  

 
Recursos críticos 

Político: conseguir espaços na rádio imprensa para 
divulgação dos grupos educativos e debate do tema de 
hipertensão nos idosos. 
Financeiro: Financiar ou aquisição de recursos pra 
equipamentos, material e médios audiovisuais, material 
didático educativo docente.  

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde, Assistência social, Dono 
da radio. 
Coordenadora de Educação em Saúde 

Ações estratégicas 
Apresentação do projeto 

Prazo Três meses pra inicio 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico 
Enfermeiro  

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das ações. 

A cada grupo educativo recordar com os pacientes os 
que aprenderam no grupo anterior. Mudar estratégia de 
discussão caso ainda persistam muitas dúvidas relativas 
á HAS e riscos. 
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Quadro 4: Operações sobre o “nó crítico 3” ” relacionado ao problema selecionado 

“Alto número de pacientes idosos diagnosticados com hipertensão arterial” na 

Equipe de Saúde da Família Vicente Varela de Almeida , do município de Porto 

Walter, Estado do Acre 2018. 

 

 

Nó crítico 3 Ações de saúde insuficientes para evitar o surgimento de 
HAS em idosos hipertensos 

Operação Melhorar o processo de trabalho para o atendimento de 
idosos hipertensos na consulta e nas visitas domiciliares. 

Projeto Reprogramar 

 

Resultados 
esperados 

Agenda organizada. 
Satisfação dos pacientes pelo atendimento programado 
Melhor assistência ao paciente idoso hipertenso. 

 

 

Produtos esperados 

Maior número de pacientes idosos com fatores de risco 
avaliados e programar cada vez mais as atividades de 
prevenção e promoção. 

Fazer busca ativa de pacientes idosos com hipertensão. 

- Organizar a agenda para aumentar o atendimento dos 
pacientes idosos com fatores de risco e aumentar a 
realização de atividades de promoção e prevenção. 

 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Organização da agenda para realizar maior 
atendimento aos idosos hipertensos; Ampliar as visitas 
domiciliares;  

Político: mobilização de toda equipe de saúde  

Recursos críticos 
 
Político: mobilização de toda equipe de saúde 

Controle dos 
recursos críticos 

 
Gerente da Unidade  

Ações estratégicas Apresentação do projeto à equipe de saúde.  

Prazo Três meses pra início  

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 

ACS, médico, enfermeiro. 

Processo de 
monitoramento e  

Avaliação das ações 

Acompanhar se o processo de trabalho da equipe está 
atendendo ao planejado, programado e acertado por todos 
e se os resultados esperados foram contemplados.   



31 
 

  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A literatura consultada aponta a importância de estudar bem a Hipertensão no 

Idoso para assim ter resultados satisfatórios no atendimento ao mesmo. Considera-

se que o desenvolvimento deste projeto é viável porque os recursos financeiros 

necessários para o desenvolvimento não são caros e as ações programadas, se 

cumpridas, poderãoaumentar a qualidade de vida dos idosos. 

Pretende-se, também, que as modificações no estilo de vida dos idosos 

hipertensos alcancem os resultados como a redução de peso, menos álcool, vida 

ativa e menos consumo de cigarros. Busca-se, ainda, melhorar os hábitos 

alimentares e aumentar o nível de conhecimento sobre a HAS. Assim, busca-se 

diminuir também a quantidade de pacientes hipertensos reduzindo as complicações 

e as internações no hospital. Com este projeto será possível promovernova 

motivação na equipe de saúde para adequar a atenção e os cuidados continuados 

do0s idosos com hipertensão. 
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ANEXO A: Imagem do Município de Porto Walter, Acre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

  

ANEXO B: Pôster com orientação sobre Hipertensão, distribuídos nas 
palestras educativas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

  

ANEXO C: Pôster com orientação sobre alimentação saudável 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

  

APÊNDICE A: Questionário de conhecimento da enfermidade 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

  

 
APÊNDICE B: Palestra sobre alimentação saudável 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

APÊNDICE C: Atividades com caminhada e exercícios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


