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RESUMO 

 

O processo do envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que vem sendo discutido a 

pouco tempo. No entanto, seguindo as linhas de discussão a nível mundial e sob o incentivo da OMS-

Organização Mundial da Saúde, várias estratégias globais estão em curso. Uma das linhas estratégicas 

é o enfrentamento intersetorial das DCNT-Doenças Crônicas não Transmissíveis. Acordos com a 

indústria de alimentos vem sendo firmados com a intenção de diminuir a quantidade de sal nos 

alimentos industrializados. E esse fator é muito importante, uma vez que o brasileiro consome mais do 

que o dobro da recomendação diária de consumo de sal. Na rede de atenção às doenças crônicas, 

estratégias brasileiras como as Academias da Saúde são importantíssimas para combater o 

sedentarismo, a obesidade e as dislipidemias que são clássicos fatores de risco para hipertensão 

arterial e diabetes. Essas doenças, por sua vez, são causas de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares(principais causas de morte no mundo inteiro). E os idosos são os grupos etários que 

mais são afetados por esse conjunto de problemas. As Práticas Integrativas e Complementares(PIC´S) 

como a acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia fazem parte do arsenal que eu e minha equipe de 

saúde da família estamos utilizando num grupo de idosos. Após os excelentes resultados que 

obtivemos na melhoria da qualidade de vida desses idosos estamos otimistas na expectativa de ampliar 

esse modelo de atenção para todos os idosos da área de abrangência da Equipe de Saúde da Família 

Nestor Soares de Vasconcelos. 
 

Descritores: Atenção Primária, Fitoterapia, Promoção da Saúde, Saúde do Idoso.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Meu nome é Rogério de Souza Loredo, tenho 40 anos, sou natural de Rio 

Branco, Estado do Acre, cidade onde nasci, cresci, e estudei sempre no ensino 

público. Após concluir o ensino médio, passei no vestibular para Economia em 1995, 

na UFAC-Universidade Federal do Acre. Estudei até 1996 quando passei num 

concurso público municipal e ganhei uma bolsa de estudos para estudar Medicina em 

Cuba. Fui para Cuba, e iniciei meus estudos na cidade de Santiago de Cuba. Na 

faculdade, na cátedra de Medicina Geral e Integral,  havia um módulo de medicina 

complementar, que incluía Acupuntura e Plantas Medicinais. Não era tema admirado 

pela maioria dos alunos (cubanos e estrangeiros), mas pra mim era meu hobby. Desde 

os 11 anos de idade  gostava de estudar plantas medicinais, e minha mãe me deu 

dois livros que acabei levando para Cuba. Como eu não tinha recursos para custear 

passagens para vir de férias ao Brasil, sempre ficava em Santiago de Cuba, e 

aproveitava o tempo para aprimorar estudos e prática com a Acupuntura, Plantas 

Medicinais, Massagem, etc. ( ou seja, o que hoje se chama no Brasil  de Práticas 

Integrativas e Complementares). 

Após meu retorno, tive muitas dificuldades para revalidar meu diploma, pois 

na época ainda não existia um processo homogêneo de revalidação como o Revalida. 

Por isso, minha entrada no mercado de trabalho foi  inicialmente como Terapeuta 

Holístico, na área de Acupuntura e Terapias Corporais(sou membro do Sindicato 

Nacional dos Terapeutas). Tempos depois fui convidado para ser secretário municipal 

de saúde, em 2005, no interior do Acre, na cidade de Jordão- uma área indígena, etnia 

Kaxinawá, com menos de 6.000 habitantes. Segundo o IBGE, na época, a cidade tinha 

o segundo pior IDH do Brasil, perdendo apenas para uma cidade no Vale do 

Jequitinhonha, onde os bois estavam morrendo de sede. No Jordão, apesar de ficar 

apenas seis meses, eu tinha em mente um plano municipal de saúde, que não 

consegui implementar, mas que a essência era fazer com que a população adstrita a 

única unidade mista de saúde, tivesse acesso à Acupuntura, Plantas 

Medicinais/Fitoterápicos e Massagem para o controle de doenças crônicas não 

transmissíveis. Coincidentemente, a nível federal, o Ministério da Saúde, lançou em 

maio de 2006, a PNPIC- Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 



 

Em 2008, eu já estava trabalhando como médico na Estratégia Saúde da 

Família, ainda no interior do Acre, no município de Rodrigues Alves. Nessa ESF, eu 

desenvolvi um Modelo de Atenção Integral ao Climatério e Menopausa com um grupo 

de 12 mulheres. Além da consulta médica convencional, uma vez por semana fazia 

Acupuntura e Massagem. Durante as sessões, ia dando pequenas palestras sobre 

climatério e menopausa. Estimulava uso de plantas medicinais para problemas 

digestivos, dores articulares, irritabilidade, etc. E prescrevia cápsulas de Isoflavona, 

como fitoterápico para auxiliar nos sintomas do climatério. Enviei esse trabalho para 

o Ministério da Saúde, que pouco tempo depois nos visitou e publicou nosso trabalho 

na Revista Brasileira Saúde da Família, edição especial 18, comemorando os dois 

anos de criação da PNPIC. Pode-se conferir a reportagem nas páginas 56-59 

―Acupuntura e Fitoterapia no Acompanhamento do Climatérioǁ. 

Entre 2009-2013, fiquei trabalhando na Estratégia Saúde da Família, no 

interior do Amazonas, na cidade de Santa Isabel do Rio Negro. Uma cidade com 

menos de 19.000 habitantes, com 90% da população indígena, com mais de 10 etnias. 

Nesse lugar desenvolvi o Projeto de Atenção Integral ao Idoso, bem mais sofisticado 

que o modelo anterior, pois tive mais ajuda da prefeitura. O Ministério da Saúde 

também foi nos visitar, e publicou nosso trabalho na Revista Brasileira Saúde da 

Família, edição 32. Pode-se conferir a reportagem nas páginas 16-18 ― Rio Negro – 

Amigo do Idosoǁ. Esse trabalho também ganhou vários prêmios, dentro e fora do 

Brasil. Em Portugal, ganhou o Prêmio Inovação no Envelhecimento, durante o I 

Congresso Internacional do Envelhecimento, junho 2012. No Brasil, em 2015 ganhou 

o Prêmio Excelência  e Qualidade Brasil, entregue em São Paulo, pela Braslider-

Associação Brasileira de Liderança. Em outubro de 2016, recebi a Comenda  Anita 

Garibaldi, entregue pelo Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi. 

Em junho de 2016 aderi ao Programa Mais Médico para o Brasil(PMMB), e 

desde então estou atuando na cidade de Cruzeiro do Sul-AC. Estou lotado na 

Estratégia Saúde da Família(ESF) Nestor Soares de Vasconcelos, localizada na 

Avenida 07 de Setembro, nº12, cuja área de abrangência atende o bairro da Cohab. 

O território adscrito à ESF corresponde a 09 microáreas consideradas de risco devido 

à presença de famílias de baixo nível socioeconômico, precário nível de saneamento 

básico, presença de esgoto a céu aberto, muitas regiões com barrancos, e muitos 

aclives e  declives com péssima trafegabilidade.  Esta é a cidade do Acre onde existe 

a maior quantidade de ladeiras com altíssima inclinação(aclives e declives). Segundo 



 

dados do E-SUS AB, mais recente, a população adscrita está em torno de 3.500 

usuários, e as doenças mais prevalentes nos atendimentos são doenças crônicas não 

transmissíveis como hipertensão arterial sistêmica(HAS), diabetes mellitus tipo 2(DM), 

parasitoses intestinais, dermatopatias(micoses superficiais, dermatites, 

fundamentalmente), infecções respiratórias(resfriados, gripes, bronquiolites, 

bronquites, pneumonias), dores articulares(lombalgia, dorsalgia, cervicalgia), infeção 

urinária, além de endemias como malária e dengue.  

Existe a peculiaridade de que a região tem certa prevalência de hepatite B e 

Delta, motivo de busca ativa em casos suspeitos de hepatites(virais, alcoólica, 

medicamentosa, etc). Nosso território possui algumas igrejas, fundamentalmente 

evangélicas(Assembléia de Deus, Adventista e Batista). Possui uma creche, uma 

escola de ensino fundamental, um recém inaugurado centro de multiuso(pouco 

utilizado). Atualmente nossa ESF tem apoio de matriciamento em saúde mental. Uma 

vez ao mês temos visita de um psiquiatra e assistente social do CAPS, além do 

coordenador municipal da área técnica em saúde mental. O Nasf também nos ajuda 

com visita a pacientes acamados levando enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, e 

assistente social. O Programa Melhor em Casa está iniciando seus trabalhos, e vez 

ou outra preenchemos formulário solicitando a visita a pacientes que se enquadram 

no perfil. 

O Projeto de Intervenção na ESF foi desenhado para realizar um trabalho 

chamado “ Práticas Integrativas e Complementares utilizadas em idosos pela 
Equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) Nestor Soares de Vasconcelos” 
(Vide Anexo 1), utilizando Práticas Integrativas e Complementares(Acupuntura, 

Plantas Medicinais/Fitoterápicos), palestras diversas sobre o Envelhecimento e 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis(com foco em Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus). Os principais objetivos são: aumentar a adesão ao tratamento convencional, 

e melhorar a Qualidade de Vida destes idosos, aliviando sintomas e queixas comuns 

nessa idade. 

A metodologia utilizada foi identificação do público alvo(idosos ≥ 60 anos, com 

Hipertensão e/ou Diabetes), sendo feito convite pelo médico, enfermeira, 

recepcionistas e agentes comunitários de saúde. Foram utilizados como critérios de 

inclusão, além dos citados anteriormente: Não ser acamados, Não morar muito longe 

ou em área geograficamente de difícil acesso (pois as sessões de acupuntura serão 

realizadas semanalmente, todas as sextas-feiras pela manhã, durante 05 meses). E 



 

como critérios de exclusão: pacientes acamados ou que morem muito longe do posto 

de saúde ou não tenha como um familiar trazê-los até o posto. Formamos um grupo 

de 10 idosos. 

Será utilizada como ferramentas de avaliação, o Índice de Vulnerabilidade 

Clínico Funcional-20(IVCF-20), que é uma ferramenta usada pelo Núcleo de Geriatria 

e Gerontologia(NUGG), da UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais. E também 

será usado um questionário com 10 perguntas elaborado por nossa equipe de saúde 

sobre alguns aspectos do processo saúde-doença no idoso. 



 

2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 

 
 
 
 



 

Consulta 06/02/17: A Paciente N.M.B.B, 71 anos, moradora na área de 

abrangência da Unidade de Saúde da Família Nestor Soares de Vasconcelos, tem 

sua primeira consulta registrada nos prontuários em 09/01/2009. Tem antecedentes 

de DM II, que atualmente está compensada, fazendo uso regular de glibenclamida  

(5mg)antes do café e almoço, associado a metformina (850mg) após café e jantar. 

Tem também antecedentes de Lombalgia e Cervicalgia Recorrentes. Triagem: 71 

anos. Peso: 50,500 kg, MC:21.02( Peso normal), Altura: 1,55 m, Temp.: 36.8 °C PA: 

120/80 mmHg. 

Paciente vem a consulta de seguimento, refere que houve melhoria no estado 

geral, mas refere que a dor lombar e às vezes cervical tem lhe preocupado,  pois sabe 

que a cada momento pode desencadear novamente  crises dolorosas. Sente discreta 

dificuldade para manter o sono, e muitas vezes sente cansaço durante o dia. Faz o 

tratamento regular para Diabetes Mellitus II com hipoglicemiantes orais, procura 

manter alimentação com baixa ingestão de carboidratos e gorduras, e gostaria de 

fazer caminhadas, assim como participar das atividades físicas matinais no grupo de 

idosos do posto de saúde. Diz que  o cansaço matinal e o medo das crises dolorosas 

na coluna são fatores que lhe deixam com receio de aderir às atividades físicas. 

Refere que ano passado foi avaliada por ortopedista no Hospital Regional do 

Juruá, o qual prescreveu tratamento conservador, anti-inflamatórios e fisioterapia. 

Refere que fez poucas sessões de fisioterapia, mas parou porque não sentiu melhora 

significativa. 

Revejo o Laudo de Tomografia Computadorizada de Coluna Cervical e 

Lombar(13/11/15): 

 

• Coluna Cervical: Corpos vertebrais apresentando labiações 

osteofitárias em seus platôs. 

• Coluna Lombar: Corpos vertebrais apresentando labiações 

osteofitárias em seus platôs, fundamentalmente L3,L4. 

 

Pequenos abaulamentos discais nos níveis avaliados, tocando a face ventral 

do saco dural. Diante do estado clinico geral, e considerando os antecedentes, em 

comum acordo, decidimos optar por uma abordagem diferenciada, envolvendo 

Práticas Integrativas e Complementares, fundamentalmente Acupuntura e Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos¹. Iniciar o mais rapidamente possível, atividades físicas. O 



 

objetivo é melhorar a qualidade de vida de forma global. Faço o convite para participar 

dia 08/02/17 da palestra inicial e formação de um pequeno grupo de idosos que irão 

participar também desse trabalho. 

Iniciaremos com a inclusão da paciente no grupo de idosos, que participarão 

futuramente do Projeto de Intervenção: Práticas Integrativas e Complementares 

utilizadas em idosos pela Equipe da Estratégia Saúde da Família(ESF) Nestor Soares 

de Vasconcelos.ǁ 

Plano Terapêutico – Palestra inicial 08/02/17 
 

• Triagem: 71 anos 

• Peso: 50,500 kg  

• IMC:21.02( Peso normal) 

• Altura: 1,55 m 

• Temp.: 37. 1 °C 

• PA: 120/80 mmHg 

 

Chego pela manhã ao posto de saúde, e vários idosos e alguns 

acompanhantes, além de toda a equipe de saúde estão esperando para o início da 

palestra, cujo foco é explicar o que são as Práticas Integrativas e Complementares e 

como será o trabalho com os idosos. 

Iniciei a abordagem agradecendo a presença de todos, e a excelente 

organização por parte da equipe de saúde. A enfermeira já havia dado algumas 

palavras iniciais, e logo em seguida iniciei uma breve apresentação. Expliquei qual 

seria a sequência das colocações. 

O Projeto consiste em: 

 

• Palestras sobre o fenômeno do envelhecimento da população mundial, e 

as características da realidade no Brasil. O Envelhecimento Ativo². 

• Palestras sobre as terapias complementares, sua definição, utilidade, 

situação dentro do SUS. 

• Apresentação de dois vídeos do ―Globo Repórterǁ; sendo que um fala do 

uso de Plantas Medicinais e outro fala da Acupuntura. 

• Incentivo ao uso de Plantas Medicinais/Fitoterápicos. 



 

 

• Sessões de Acupuntura semanais(todas as sexta-feiras). 

• Estímulo à prática de atividades físicas(seja no próprio posto de saúde, no 

grupo dos idosos ou caminhadas com acompanhantes, geralmente 

familiares). 

 
Consulta 10/02/17: Plano Terapêutico – Práticas Integrativas e 

Complementares(Acupuntura) 

 
• Triagem: 71 anos 

• Peso: 50,500 kg  

• IMC:21.02( Peso normal)  

• Altura: 1,55 m 

• Temp.: 36.8 °C  

• PA: 120/80 mmHg 

 

Paciente vem a consulta para iniciar sua primeira sessão de Acupuntura, 

refere que está ansiosa, pois gostou muito da palestra e das possibilidades 

terapêuticas. 

Mostro a sala previamente preparada e climatizada. Mostro o material 

importado, esterilizado e descartável que será usado(agulhas de acupuntura). 

Após breve interrogatório e avaliação clínica, definimos a abordagem inicial: 

 

• Paciente deitada em decúbito ventral : 30 minutos 

• 04 agulhas em região lombar(B25-bilateral, B23-bilateral). 

• 02 agulhas em membros inferiores( R3 – lado direito, R7 – lado esquerdo).   

• 02 agulhas membros superiores( IG 4 e IG 11 –braço direito). 

 

Após a primeira sessão, paciente refere que se sente relaxada, calma. Aliviou 

a discreta dor e tensão na cabeça, a qual relacionava com alguns períodos de insônia 

e sono não reparador. Refere que sentiu um pouco de sono. Por fim, refere que já 

diminuiu a dor na região lombar e cervical, estando disposta a continuar o tratamento 

com a Acupuntura. Neste caso, especificamente, foi aconselhado o uso de chá ou 



 

cápsulas de unha-de-gato( Uncaria tomentosa ). Aconselha-se também o uso de gel 

para massagem contendo arnica, calêndula e/ou unha-de-gato³. Esta planta 

medicinal, já está incluída na lista de plantas medicinais do Ministério da  Saúde, 

sendo indicada para processos que cursam com inflamação e dor. 

 

Consulta 17/02/17: PlanoTerapêutico – Práticas Integrativas e 
Complementares(Acupuntura) 
 

 

• Triagem: 71 anos 

• Peso: 50,510 kg  

• IMC:21.02( Peso normal)  

• Altura: 1,55 m 

• Temp.: 36.7 °C  

• PA: 110/80 mmHg 

 
Paciente vem para sessão de acupuntura, conforme o planejado (uma vez por 

semana). Não refere nenhum efeito colateral. Diz que está gostando do tratamento. 

Após breve conversa, iniciamos procedimento: 

 

• Paciente deitada em decúbito ventral : 30 minutos 
 

• 04 agulhas em região lombar(B25-bilateral, B23-bilateral). 
 

• 02 agulhas em membros inferiores( R3 – lado direito, R7 – lado esquerdo).   
 

• 03 agulhas região cervical ( DU 14, V23-bilateral). 
 

Após a sessão, paciente refere que está relaxada, deu sono novamente. Sentiu 

que diminuiu muito a sensação de peso na região cervical, e ao examiná-la, refere 

que melhorou muito a contratura muscular que tinha na região do músculo trapézio. 

Acrescenta a paciente que já percebe melhora na qualidade do sono. Diz que a 

vontade era dormir na sala, no momento da sessão de acupuntura. 



 

 

Consulta 24/02/17: Plano Terapêutico – Práticas Integrativas e 

Complementares(Acupuntura) 

 

• Triagem: 71 anos 

• Peso: 50,510 kg  

• IMC:21.02( Peso normal)  

• Altura: 1,55 m 

• Temp.: 36.9 °C  

• PA: 120/ 90 mmHg 

 

Paciente vem a consulta bastante animada, refere que ―está tudo 

melhorandoǁ. Está fazendo caminhada no final da tarde. Após breve conversa, 

iniciamos procedimento: 

1- Paciente deitada em decúbito ventral : 30 minutos 

 

2- 04 agulhas em região lombar(B25-bilateral, B23-bilateral). 

 

3- 02 agulhas em membros inferiores( R3 – lado direito, R7 – lado 

esquerdo). 

4- 03 agulhas região cervical ( DU 14, V23-bilateral). 

 

Paciente refere que está dormindo melhor, diminuiu a insônia, e pela manhã se 

acorda mais disposta. 

 

Consulta Clínica Geral 14/03/17: Triagem: 71 anos, Peso: 50,500 kg 

IMC:21.02( Peso normal), Altura: 1,55 m, Temp.: 37.3 °C, PA: 120/80 mmHg 
 
Motivo de Consulta: Dor lombar 
Paciente vem a consulta referindo que ―andou tendo posturas inadequadas, 

com esforçosǁ e que causou aumento na dor lombar. Faço aconselhamento sobre a 



 

necessidade de se policiar com relação à postura, e excesso de esforço físico. 

Prescrevo Dexalgen(IM): 01 dose diária por 03 dias. Faço encaminhamento para 

avaliação com Ortopedista no Hospital Regional do Juruá.  

Paciente também apresenta Laudo do Exame Citopatológico do Colo do Útero( 

coleta em 24/08/16), o qual não revela alterações significativas e ―negativo para 

malignidadeǁ. 

Paciente também relata que está sentindo dor ao urinar há 03 dias, discreta 

cefaléia e dor baixo ventre. No exame físico, além de dor lombar e flancos, apresenta 

moderada dor abdominal em região supra púbica. Considero a hipótese de infecção 

urinária, prescrevo Amoxicilina e Ibuprofeno; Solicito exame de urina e marco para 

que retorne assim que tiver o resultado do  exame. 

Relembro a importância de continuarmos com as sessões de Acupuntura. E 

que como estratégia de fitoterapia poderia fazer massagens nas costas com  gel 

contendo arnica, calêndula, unha de gato. 

Consulta 24/03/17 
 
PlanoTerapêutico – Práticas Integrativas e Complementares(Acupuntura) 
 

Triagem: 71 anos 

 

Peso: 50,515 kg IMC:21.02( Peso normal) Altura: 1,55 m 

Temp.: 36.8 °C PA: 120/ 90 mmHg 

 

Paciente vem a consulta relatando que ainda não conseguiu marcar a consulta 

com ortopedista. Refere que melhorou muito após as aplicações das 03 doses de 

Dexalgen(IM). Refere que fez o tratamento para infecção urinária, e que não sente 

mais os sintomas antes referidos. Refere que ainda não fez o exame de urina. Alerto 

sobre a importância de ser avaliada pelo ortopedista, e a necessidade de se realizar 

o exame de urina. Depois da conversa e aconselhamento inicial, partimos para mais 

uma sessão de Acupuntura. Repetiremos mesma sequência de pontos da última 

sessão: 



 

 

1- Paciente deitada em decúbito ventral : 30 minutos 

2- 04 agulhas em região lombar(B25-bilateral, B23-bilateral). 

3- 02 agulhas em membros inferiores( R3 – lado direito, R7 – lado esquerdo).  

4- 4- 03 agulhas região cervical ( DU 14, VB21-bilateral). 

 

 

Após a sessão, a paciente relata que desta vez sentiu também uma melhora 

na região  do  baixo  ventre,  onde  antes  sentia  ―um  pequeno  desconfortoǁ.  Explico 

que uma das vantagens da acupuntura é que os pontos podem tratar vários 

desequilíbrios energéticos ao mesmo tempo. Os mesmos pontos que estão tratando 

a região lombar, também podem melhorar o funcionamento de órgãos e vísceras que 

estão na região abdominal, como a bexiga. Comento com a paciente que no mês de 

abril, que tem 04 sextas-feiras, haverão dois feriados(dia 14-Paixão de Cristo e dia 

21- Tiradentes). Portanto, seria bastante aconselhável não faltar as sessões de 

acupuntura nos dias 07 e 28 de abril. 

 

Consulta 07/04/17 
 
PlanoTerapêutico – Práticas Integrativas e Complementares(Acupuntura) 
 

Triagem: 71 anos 

 

Peso: 50,510 kg IMC:21.02( Peso normal) Altura: 1,55 m 

Temp.: 37.3 °C PA: 110/ 80 mmHg 

 

Paciente vem a consulta após faltar uma sessão de acupuntura. Refere que 

havia viajado para rever familiares em cidade vizinha. Refere sentir-se bem. 

Conversamos sobre a viagem, e sobre a melhora global no seu estado de saúde. 

Refere sentir-se mais disposta, com ―ânimo para fazer as coisasǁ. Concordamos 

sobre os benefícios da acupuntura na melhora da Qualidade de Vida. Comento com 

ela que muitas vezes eu mesmo aplico algumas agulhas em mim, para aliviar o 



 

estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Comento sobre o efeito analgésico, 

anti-inflamatório, liberação de neurotransmissores como encefalinas, endorfinas que 

promovem a sensação de bem estar. Desta vez, combinamos que vamos iniciar um 

esquema terapêutico na região ventral do corpo, portanto, agora deveria deitar-se em 

decúbito dorsal. Seguimos para o procedimento: 

1- Paciente deitada em decúbito dorsal : 30 minutos 

2- 04 agulhas em membros superiores(IG 4-bilateral, IG11bilateral). 

3- 04 agulhas em membros inferiores( R3 – lado direito, R7 – lado esquerdo, 

E36 -bilateral). 

4- 01 agulha região frontal, na testa, entre as sobrancelhas ( YIN TANG – 

ponto extra ). 

 

Dessa vez paciente refere que teve um breve ―cochiloǁ. Refere que sentiu-se 

muito bem e que ―dava vontade de ficar deitadaǁ. Paciente necessitou viajar para um 

município vizinho, pois sua mãe iria fazer aniversário.  Disse  que  iria  ―espalharǁ  na  

cidade  a  notícia  que  estava  fazendo acupuntura, de graça, no posto de saúde do 

seu bairro. Reafirmou que tão logo voltasse da viagem reiniciaria o acompanhamento 

com as Práticas Integrativas e Complementares. No entanto, parece que a viagem 

está sendo muito gratificante pois há tempos não a vejo. 

 

 

  



 

3. PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE 
PREVENÇÃO 
 
As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 2000, com o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM). São eles: 1 - Acabar com a fome e a miséria, 

2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos, 3 - Promover a igualdade entre 

os sexos e a autonomia das mulheres, 4 - Reduzir a mortalidade infantil, 5 - Melhorar 

a saúde das gestantes, 6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças, 7 - Garantir 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, 8 - Estabelecer parcerias para o 

desenvolvimento. 

Neste contexto, ações voltadas para a puericultura e pré-natal são vitais. O 

governo federal tem desempenhado um papel importante na elaboração de 

programas e políticas intersetoriais para favorecer a resolutividade. A  Estratégia 

Saúde da Família é um divisor de águas nesse processo. Entretanto, os fatores sociais 

determinantes do processo saúde-doença são limitantes na maioria dos municípios 

de pequeno porte. 

Trabalho num bairro onde a polícia o considera como ―área vermelhaǁ, devido 

a forte atividade de tráfico de drogas. Nesse contexto, é muito difícil executar 

planejamentos de atenção integral à criança, ao pré-natal e puerpério. Nossa equipe, 

assim como as equipes anteriores ainda não conseguiu mudar a mentalidade das 

grávidas quanto a frequência sistemática às consultas de pré- natal. Muitas vezes, as 

pacientes com infecção urinária ou vaginites não fazem tratamento oportunamente, 

por que não querem comprar medicamentos se não houver gratuitamente no posto. É 

uma luta diária de conscientização. Mas é difícil. Ainda existe a ideia de que o pré-

natal é com a enfermeira, e consulta com médico apenas se estiver passando mal. 

Nossa equipe procura estreitar  os diálogos internos, para ampliar as informações 

sobre pré-natal  e  puericultura e assim conseguirmos maior adesão da população. 

De igual maneira, com relação a puericultura, muitas mães não trazem as 

crianças para seguimento de rotina. Conforme as recomendações do Ministério da 

Saúde, o ideal seriam sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, 

no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º 

ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, 

próximas ao mês do aniversário. As crianças que necessitem de maior atenção devem 



 

ser vistas com maior frequência. É uma batalha diária conscientizar os pais trazerem 

a caderneta da criança em todas as consultas. Explico que esse instrumento é 

fundamental para a avaliação do crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, 

nutrição, vacinas, etc. Pouco a pouco vamos mudando os hábitos para melhor. 

Felizmente temos possibilidade de consultas com ginecologia/obstetrícia, 

nutricionista, assistente social e psicologia, com o apoio do Nasf. Conseguimos evitar 

complicações decorrentes de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, reduzindo as complicações 

durante o parto, e perinatais. Já avaliei alguns exames do teste do pezinho, sem 

nenhuma alteração. Nunca tivemos um caso de anemia falciforme. 

A atenção à saúde mental pode ser considerada um dos grandes desafios em 

todos os níveis de serviços de saúde. Devemos considerar que há algumas décadas 

atrás, nem sequer era pensado a possibilidade de iniciar ou gerenciar os casos de 

transtornos mentais a partir da APS-Atenção Primária à Saúde. O Brasil vem seguindo 

os passos da reforma psiquiátrica que se iniciou na Europa, fundamentalmente na 

Itália. 

Muito tem-se feito no Brasil com relação aos esforços para mudar a 

mentalidade de médicos, pacientes, familiares, gestores na área da saúde, e claro, a 

academia. Novas formas de pensar e agir devem ser ensinadas já na graduação em 

medicina. Para isso, muitas universidades vem se adequando com novas matrizes 

curriculares, com a nítida preocupação em formar médicos mais comprometidos com 

a atenção integral, em oposição a arcaica formação médica hospitalocêntrica. 

Impossível falar em atenção integral a saúde mental sem refletir sobre o velho 

paradigma onde o recém graduado em medicina já  se formava com a ideia de se 

especializar (Residência Médica) o mais rápido possível, e assim deixar de lado os 

conhecimentos adquiridos nas outras áreas da medicina.  

O modelo hospitalocêntrico, já fala muito até em sua própria concepção- 

hospital como principal via de alcançar resolutividade aos problemas de saúde. Com 

essa forma de visão, era praticamente impossível a concepção de diagnóstico e 

tratamento de transtornos mentais na atenção primária. Felizmente, o país está em 

plena transição entre o modelo hospitalocêntrico e  a medicina preventiva. Pode-se 

dizer que o SUS tem em sua estrutura elementos das duas vertentes, e com forte 

progressão na disseminação da medicina preventiva através da Estratégia Saúde da 

Família(ESF), e mais recentemente com inovação na gestão compartilhada do 

Programa Mais Médicos Para o Brasil(PMMB) onde o governo federal seleciona e 



 

financia o pagamento dos salários dos médicos, assim como a Especialização em 

Saúde da Família. Esse realmente é um salto qualitativo sem precedentes na busca 

por um SUS que proporcione aos seus usuários o que já foi defendido pela 

Constituição Federal de 1988, e as Leis Orgânicas do SUS(8.142 e 8.080) de 1.990, 

assim como o Pacto pela Saúde-2006. 

O Pacto pela Saúde(Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 

Gestão do SUS, 2006) agregou muito para se conseguir atenção integral à saúde. Um 

conjunto de compromissos selecionados no Pacto pela Vida tem tudo a ver com tema 

desta atividade. E muito mais ainda, com o grupo etário que venho focando meu 

trabalho de intervenção(Idosos com HAS e/ou DMII).  O Pacto pela Vida tem seis 

áreas prioritárias: 

A. Saúde do Idoso: buscando atenção integral através da Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa. 

B. Câncer do colo do útero e de mama: reduzir a mortalidade 
 

C. Mortalidade Infantil e Materna: não é prioridade no caso objeto de estudo. 
 

D. Doenças Endêmicas e Emergentes. 
 

E. Promoção da Saúde: Política Nacional de Promoção da Saúde, foco na 

responsabilidade individual em assumir hábitos saudáveis, atividade física regular, 

hábitos alimentares saudáveis, combate ao tabagismo. 

F. Atenção Básica à Saúde: consolidar e qualificar a Estratégia da Saúde da 
Família, como centro ordenador das redes de atenção à saúde dos SUS. 

 

Com base nessas prioridades, e relacionando com o caso estudado, tem-se  

que reconhecer o esforço na implementação das Redes de Atenção à Saúde(RAS –

Ministério da Saúde, 2010). Grande importância a Rede de Atenção Psicossocial, A 

Rede de Urgência e Emergência e a mais recente Rede de Atenção a Pessoas com 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis(DCNT). Considerando o que foi exposto, 

passo agora a comentar o caso complexo e ações de Promoção da Saúde, Educação 

em Saúde e Níveis de Prevenção. 

  



 

Caso Complexo – Idosa com Depressão e Insônia (Com comorbidades: 

HAS/DMII/Dislipidemia/Obesidade) Foco 1 – Gerenciamento das comorbidades 

O foco será direcionado à saúde mental, pois a paciente é uma idosa de 72 

anos de idade, que vinha tomando remédio para depressão(Pondera 25mg) e 

insônia(Clonazepam 2mg) há uns 10 anos. Entretanto, a mesma também apresenta: 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus tipo II(DM  II), Dislipidemia, 

Obesidade e Osteoartrose de Joelho Direito. A paciente sempre  vinha  a  consulta  

para  ―renovar  receitasǁ,  tanto  para  HAS  e  DM  II, quanto para a depressão e 

insônia. Portanto, as três redes de atenção à saúde antes mencionadas estão sendo 

contempladas no manejo clínico desta paciente.  

Algo interessante que gostaria de comentar é o fato que atualmente a Rede de 

Urgência e Emergência tem ampliado seu olhar para as chamadas  emergências 

psiquiátricas. Há quase um ano, eu tive o prazer de participar de um treinamento feito 

por médico psiquiatra, vinculado ao ministério da saúde – Oficina de Atenção à Crise 

em Saúde Mental(22-24 junho de 2016). Nessa oficina ficou claro que deve ser 

aumentada a responsabilidade da APS/ESF no manejo de pacientes com transtornos 

mentais, inclusive nas emergências psiquiátricas, uma vez que há a possibilidade de 

fazer o manejo de pacientes psicóticos, com a devida e adequada avaliação do risco, 

na própria visita domiciliar. 

Educação em Saúde: A paciente foi convidada para participar da palestra sobre 

envelhecimento ativo, onde foi explicado o novo panorama mundial  com o aumento 

do envelhecimento da população. No Brasil, tem-se a peculiaridade de não possuir 

um sistema de seguridade social (saúde, assistência social, previdência social) como 

os países desenvolvidos, e entretanto a população está envelhecendo mais rápido do 

que o envelhecimento ocorrido na França. Ou seja, a população vem envelhecendo e 

o país não está preparado para  essa nova realidade. Comentei fatos de alto interesse 

para o país, e claro para a saúde dos idosos: ―De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), as doenças crônicas constituem um dos grandes desafios de saúde 

pública. No Brasil, 72% das causas de mortes e 60% de todo o ônus decorrem dessas 

doenças. No ano 2020, as DCNT serão responsáveis por 80% da carga de doença 

nos países em desenvolvimento. Atualmente, apenas 20% da população nesses 

países realizam o tratamento prescrito”. 

• A obesidade é um forte fator de risco para saúde e tem forte relação com altos 



 

níveis de gordura e açúcar no sangue, excesso de colesterol e casos de pré- 

diabetes. Pessoas obesas também têm mais chance de sofrer com doenças 

cardiovasculares, principalmente isquêmicas (infarto, trombose, embolia e 

arteriosclerose), além de problemas ortopédicos, asma, apneia do sono, alguns 

tipos de câncer, esteatose hepática (gordura no fígado) e distúrbios 

psicológicosǁ. 

 

• Para frear a obesidade e o sedentarismo, que são fatores de risco importantes 

para doenças crônicas, e promover hábitos de vida mais saudáveis, o  

Ministério da Saúde prevê uma série de iniciativas no Plano de Ação para 

Enfrentamento das DCNT através de parcerias com o setor privado e outras 

pastas do governo. Lançado em agosto de 2011, o plano tem por meta reduzir 

em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura causada por DCNT até 2022ǁ. 

 

• O Programa Academia da Saúde é a principal estratégia para induzir o aumento 

da prática da atividade física na população. A iniciativa prevê a implantação de 

polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a 

orientação de práticas corporais, atividades físicas e lazerǁ. 

• Para melhorar a dieta dos brasileiros e qualidade de vida, o Ministério da Saúde 

firmou um acordo com a indústria alimentícia que prevê a redução gradual do 

teor de sódio em 16 categorias de alimentos. A previsão é de que, até 2020, 

estejam fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas com o teor deste alimento. 

Se o consumo de sódio for reduzido para a recomendação diária da OMS 

(menos de cinco gramas por pessoa diariamente), os óbitos por AVC podem 

diminuir em 15%, e as mortes por infarto em 10%. Ainda estima-se que 1,5 

milhão de brasileiros não precisaria de medicação para hipertensão e a 

expectativa de vida seria aumentada em até quatro anosǁ. 

Promoção da Saúde: Com toda a educação em saúde dirigida  ao  meu público 

alvo, ficou mais fácil conscientizar sobre a inevitável e fundamental importância de 

introduzir no dia-a-dia de cada paciente, certos hábitos e mudanças de estilo de vida 

1. Atividade física: A prática de atividade física sistemática, seja no grupo de 

idosos da UBS(todas as quintas-feiras) ou caminhadas com familiares. 



 

2. Mudança de hábitos alimentares: Aumento no consumo de alimentos naturais 

como frutas, verduras, hortaliças. Sabemos o quão difícil é interiorizar esses hábitos 

de forma sistemática. Recomendo no início, usar o recurso do consumo de sopas com 

cenoura, repolho, beterraba, etc...ou seja colocar na sopa aqueles alimentos que os 

pacientes menos gostam ou não teriam a disciplina de consumi-los em saladas. 

A diminuição do uso de sal nas preparações de alimentos em casa(feijão,  

arroz, macarrão, etc) e a diminuição e se possível em alguns casos a eliminação no 

consumo de alimentos industrializados como salsichas,  linguiças, mortadela, 

presunto, queijos,etc. Deixo claro ao pacientes que embora a OMS recomende o 

consumo de menos de cinco gramas por pessoa ao dia, no Brasil consume-se entorno 

de 12 gramas. Terrível isso.  

A diminuição no consumo de açúcares e carboidratos(feijão, arroz, macarrão, 

farinha de mandioca, etc) além dos derivados do trigo(pão, bolachas, biscoitos,etc). 

No quesito sal, açúcar e gordura trans, uso o exemplo dos biscoitos recheados, que a 

uma primeira vista pensa-se apenas na quantidade de açúcar, mas que no entanto, 

há também grande quantidade de sal(sódio) e gordura(trans). Ou seja, nossa língua 

e nosso cérebro tem sistemas complexos neurais que trabalham contra nós, e a favor 

do marketing da indústria de alimentos processados. 

Importante ressaltar o fato de que as doenças cardiovasculares, são fatores de 

risco para alguns casos de demências, como as demências vasculares. E estas, por 

sua vez, são fatores de risco de depressão em idosos. 

Ainda assim, devo deixar claro, que a depressão que a paciente teve foi 

desencadeada por transtorno adaptativo após a morte de seu esposo. Isso  ficou muito 

claro na entrevista realizada com a idosa em companhia de sua filha(a qual solicitei 

que viesse a consulta com sua mãe). 

Prevenção: 

 
1. Vacinas contra gripe: Sabemos que um processo gripal em pacientes 

idosos, sem uma gestão da clínica ampliada, pode rapidamente se transformar numa 

pneumonia, necessitando hospitalização. E é frequente, nesses casos, ocorrer 

descompensação da diabetes ou hipertensão, com os prováveis desfechos 

cardiovasculares como o Acidente Vascular Cerebral(AVC), ou Arritmias( das simples 

até uma Fibrilação ou Flutter Atrial). Muitas vezes, nesses casos de internações 



 

hospitalares, também se descobre a existência de DRC(Doença Renal Crônica). 

2. O rastreamento para o Câncer de Colo do Útero e a Mamografia: 
Foram realizadas nesta paciente, onde não foram demonstradas alterações 

significativas, nem a existência de fator de risco alto como a presença de câncer na 

família. Esses elementos servem de bom prognóstico para a diminuição na incidência 

e mortalidade por esses tipos de câncer. 

3. Diagnóstico precoce e tratamento oportuno: O diagnóstico precoce 

e tratamento oportuno, controla HAS e DMII e fazemos prevenção primária ou 

secundária para Doença Renal Crônica. Neste caso, o uso de anti-hipertensivos como 

IECA ou ARAII, assim como o uso de AAS e Sinvastatina, diminuem o risco de dano 

renal (Revista APS, v.10, 2007). 

Já o uso de antidiabéticos do grupo das biguanidas (metformina), devido a 

possibilidade de acidose láctica e as sulfonilureias (glibenclamida,etc) não devem ser 

usadas em pacientes com significativa perda da função renal. O mais recomendável 

seria o uso de Repaglinida ou Nateglinida( CAB Nº 16, 2006). Embora a paciente 

apresente leve diminuição do filtrado glomerular, ainda não foi demonstrado lesão 

renal laboratorial (microalbuminúria ou proteinúria). Sabe-se que já foi realizado 

ultrassonografia renal, que não  mostrou alterações. 

Fórmula Cockcroft-Gault: 77ml/min. Escore de Framingham = 22,31% em 10 

anos (Risco Alto de Evento Cardiovascular). 

 
Foco 2 – Depressão e Insônia 
 
Diante da abordagem integral e contínua desta paciente, consegui preparar o 

cenário para fazer a gestão da clínica ampliada focando na saúde mental Após 

consultas com a presença da filha ( a qual foi previamente convidada a participar das 

consultas), chegamos a conclusão que dado o atual estado de ânimo da paciente, 

estabilidade do humor e participação ativa como corresponsável no seu tratamento, 

já era momento de iniciarmos o processo de ―desmameǁ dos medicamentos 

utilizados para depressão e insônia. Obviamente o processo levaria um certo tempo 

diminuindo a dosagem e posteriormente suspensão dos medicamentos. Deixamos 

claro que não era uma imposição, mas uma tentativa de melhorar a qualidade de vida 



 

de forma global. Discutimos os efeitos colaterais que ambos medicamentos podem 

apresentar, e quais a paciente relatava estar sofrendo. Como estratégia para 

maximizar os resultados desta intervenção, optamos por introduzir as Práticas 

Integrativas e Complementares (fundamentalmente Acupuntura e Plantas Medicinais), 

de acordo com diretrizes da  Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares(PNPIC, 2006): 

1. Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura 

Diretriz MTCA 1 - Estruturação e fortalecimento da atenção em MTC- 

Acupuntura no SUS, com incentivo à inserção da MTC-Acupuntura em todos os níveis 

do sistema com ênfase na atenção básica. 

 

2. Nas Plantas Medicinais e Fitoterapia: 
 
Diretriz PMF 1 Elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da 

Relação Nacional de Fitoterápicos. 

Diretriz PMF 2 Provimento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos 

usuários do SUS. 

 

O RENISUS (Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS) 

possui atualmente uma lista com 71 nomes de plantas medicinais de interesse do 

Sistema Único de Saúde (SUS).Ano passado, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 

abriu seminário para comemorar os 10 anos da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos,   e   comentou:   ―...das   71   plantas   com   princípios   ativos   

que interessam ao Sistema Único de Saúde (SUS), 12 já integram a Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (Rename)ǁ. Dentre as 71 plantas, a que está mais 

acessível para minha paciente com a finalidade de calmante, relaxante, e assim 

melhorar a qualidade do sono são as seguintes: 

♦Passiflora spp (Passiflora alata, Passiflora edulis ou Passiflora incarnata): 

geralmente utilizada na forma de fitoterápicos em comprimidos. 

♦Chamomilla recutita = Matricaria chamomilla: usada na forma de chá em 

infusão. 

 



 

 

Em síntese, a gestão da clínica ampliada, tendo como uma das estratégias o 

uso de plantas medicinais e acupuntura nesta paciente, foi consolidada da seguinte 

forma: 

1. Palestras sobre as potencialidades das Práticas Integrativas e 

Complementares, e as políticas do governo federal que reconhecem as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, com base em critérios científicos. 

2. Sessões de Acupuntura: todas as sextas-feiras durante seis meses. 

Fundamental no controle do estresse, melhora no humor, irritabilidade, fadiga,  e 

dificuldade com o sono, devido a vários mecanismos, sobretudo pela liberação de 

neurotransmissores como endorfinas e encefalinas. 

3. Estímulo ao uso de chá de camomila, e uso de comprimidos de 

Passiflora. Estes são os produtos de maior acessibilidade para a paciente. 

4. Após essa intervenção ficou mais fácil a adesão a prática de atividade 

física, que por sua vez aumenta a sensação de bem estar, e a sociabilidade da 

paciente. Começou a fazer mais amizades. 

5. Apenas dois meses após essa combinação de estratégias a paciente já 

não toma mais antidepressivo(Pondera 25mg) e diminuiu a dose de 

Clonazepam(2mg) para 0,5mg à noite. Ela e sua família estão felizes. E eu também 

estou feliz com as conquistas. O objetivo de melhorar de forma global  a Qualidade de 

Vida foi alcançado. 

 

 

 

  



 

4. VISITA DOMICILIAR /ATIVIDADE NO DOMICÍLIO 

 

A paciente M.L.S, 72 anos é viúva há 19 anos. Aposentada. Tem 03 filhos( 02 

mulheres e 01 homem). Tem 05 netos. Tem boa relação com todos, ainda que seja 

mais ―apegadaǁ a ―sua filha do meioǁ, a Marizete (Técnica em higiene dental) . Isso 

se deve, talvez, porque essa filha mora na mesma cidade, enquanto os outros dois 

filhos vivem em outros municípios, o que deixa o relacionamento mais distante, porém 

sem conflitos emocionais. Assim, a paciente mora em sua casa, com a filha(que é 

separada legalmente)  e seus 03 netos.  

A casa tem 04 quartos, sendo que o dela é de alvenaria, enquanto os outros 

são construídos em madeira. Tem 03 banheiros, 01 sala, 01 cozinha, varanda e área 

externa para lavar roupa. Possui água encanada e sistema de coleta de esgoto. O 

ambiente comunitário é regularmente tranquilo se comparado a outras áreas do bairro. 

 
Ciclo Vital da Família: 
Crises previsíveis do desenvolvimento: foram detectados ajustes 

psicoemocionais e relacionais satisfatórios em relação a ruptura do casamento da 

filha(Marizete), assim como quanto a existência de filho pequeno e outro adolescente. 

Não ocorre a síndrome do ninho vazio. Crises acidentais- Crises não previsíveis do 

desenvolvimento: Falecimento do esposo da paciente. Fato ocorrido há 19 anos, que 

ainda anos depois influenciou no desenvolvimento da depressão da paciente. 

Atualmente está emocionalmente restruturada, inclusive já sem tomar 



 

antidepressivos. Esse fato será comentado mais adiante, pois foi motivo de minha 

intervenção no contexto familiar. 

Quanto a Estrutura Familiar: É uma família ampliada,  mas sem sobrecarga 

para a avó. Pelo contrário, todos na família prezam pela qualidade de vida da paciente. 

Pode-se afirmar que pela Escala de Avaliação Relacional Global (Global Assessment 

of Relational Funcionting, GARF), esse núcleo familiar alcança uma pontuação entre 

81-99, classificando-se no nível 5(Funcional). Ou seja o melhor nível na avaliação da 

família. 

 
Consulta Visita Domiciliar(09/08/16) 

 
Idade: 71 anos IMC: 31(obesidade grau I-leve) Peso: 76,400 

Altura: 1,56 

 
PA:130/80 mmHg Glicemia capilar em jejum: 91 mg/dl 

 
A paciente é hipertensa e diabética, há alguns anos. Fazendo tratamento 

regular para HAS(Hipertensão Arterial Sistémica) com Enalapril(10 mg) pela manhã e 

AAS(100mg) após almoço. Faz uso de Glibenclamida(5mg) antes do almoço para DM 

II (Diabetes Mellitus II). 

Diante da obesidade, vamos tentar readequar o hipoglicemiante oral, 

procurando substituir a Glibenclamida ou associar a Metformina(500-850mg) após o 

café ou jantar, buscando os benefícios que este medicamento tem demonstrado na 

diminuição da resistência insulínica em pacientes com sobrepeso ou obesos. 

Como a paciente relatava dores articulares, fundamentalmente no joelho  

direito, fiz solicitação de alguns exames disponíveis na rede laboratorial do município. 

Verifico os resultados de exames: 

 
Exames (29/07/16) 
 

PCR: 3,9( até 06) Uréia: 36( até 45) 

 
Fator Reumatóide: 04( até 08) Creatinina: 0,8( até 1,3) 



 

 
Ácido Úrico: 2,9 (até 06) 

VHS: 1ª hora= 04( até 15)/ 2ª hora= 12( até 30) ASLO: 81( até 200) 

Fórmula Cockcroft-Gault: 77ml/min 

 
Embora apresente leve diminuição do filtrado glomerular, ainda não foi 

demonstrado lesão renal laboratorial (microalbuminúria ou proteinúria). Sabe- se que 

já foi realizado ultrassonografia renal, que não mostrou alterações. Escore de 

Framingham = 22,31% em 10 anos (Risco Alto de Evento Cardiovascular). 

Considerando as recomendações de prevenção primária de eventos 

cardiovasculares, através do Escore de Framingham, assim como o antecedente de 

que a paciente já foi tratada recentemente por dislipidemia mista, decide-se pela 

prescrição de sinvastatina (20mg) à noite, por tempo prolongado e avaliações 

periódicas. 

Tem antecedente de depressão e insônia, que iniciou há uns 5 anos, e por isso 

estava fazendo uso de antidepressivo(Pondera 25mg) pela manhã e clonazepam 

(2mg) pela noite. Nas consultas que ela vinha ao posto, percebia- se  que  o  motivo  

das  consultas  sempre  eram  para  ―renovar  receitas―  de medicações para 

HAS/DMII/Depressão/Insônia ou por quadros dolorosos articulares. Foram feitas 

investigações laboratoriais, não apresentando nenhum marcador de gravidade para 

reumatismo. No entanto, no exame físico, e Rx de joelho direito, conclui-se 

osteoartrose. 

Percebia que a paciente encontrava-se muito bem, do ponto de vista de saúde 

mental. Animada, sempre atenta para as consultas agendadas, trazia uma filha para 

acompanhamento na consulta quando eu assim solicitava. Numa dessas consultas 

questionei sobre a necessidade do uso do antidepressivo e do clonazepam. Tanto a 

paciente, quanto a filha responderam que realmente o período crítico da depressão e 

da insônia haviam passado, e que estavam de acordo em começar a diminuir a 

dosagem e se possível eliminar o uso desses medicamentos. 

Iniciamos uma psicoterapia breve, e expliquei que poderíamos iniciar 

o―desmameǁ enquanto paralelamente faríamos uso de outras estratégias não 

medicamentosas como atividade física, uso de práticas integrativas e 

complementares(acupuntura e plantas medicinais). Ambas ficaram animadas com a 

ideia, pois nenhum médico havia abordado sobre essa possibilidade de ajuda na 



 

diminuição do uso de medicamentos controlados. Assim, a paciente começou a fazer 

acompanhamento com consulta agendada programada/tratamento continuado, com 

introdução de práticas integrativas e complementares. 

Atualmente, após 5 meses de intervenção, a paciente já parou de usar 

antidepressivo(Pondera 25mg), e diminui a dosagem de clonazepam(2mg) para a 

dosagem de 0,5mg. Está fazendo caminhadas com a filha. Eu faço sessões de 

acupuntura 01 vez por semana. E foi aconselhado o uso de plantas 

medicinais(Camomila, erva cidreira) ou fitoterápicos(como derivados de flor de 

maracujá e/ou associados). 

Foram realizadas 03 visitas domiciliares, onde ficou constatado a harmonia na 

relação familiar, e o grande carinho que essa vovó recebe. Ela me refere que esse 

ano comemorou seu aniversário 03 vezes(cada filho queria fazer um bolo de 

aniversário). Nunca houve necessidade de fazer visita domiciliar por alguma 

descompensação  da  hipertensão  ou  diabetes,  ou  ainda  uma  ―recaídaǁ  do quadro 

depressivo. 

Nem quando estava com suspeita de dengue, foi necessário ir a sua casa. Ela 

fez questão de vir a consulta(demanda espontânea) acompanhada de sua filha. 

Inclusive, é bom destacar, que foi medicada, aconselhada, solicitado exames 

complementares, notificou-se a suspeita, e quando chegaram os resultados  dos 

exames, excluiu-se o diagnóstico de dengue. 



 

 

5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 
Desde que a Estratégia Saúde da Família foi incorporada como um modelo a 

ser disseminado nos municípios brasileiros, deu-se início(ainda em curso) a uma 

verdadeira maratona. Por um lado, capacitar os médicos clínicos gerais a uma nova 

visão da atenção primária que produza humanização, equidade e resolutividade, com 

integralidade, dentro de uma área de abrangência(territorialidade). Por outro lado, 

educação em saúde sistemática para a população com a finalidade de que esta 

entenda e confie que sua porta de entrada no Sistema Único de Saúde(SUS) é 

primordialmente a Atenção Primária à Saúde(APS). E essa Atenção Primária à Saúde 

é oferecida nos postos de saúde mais próximos às suas residências, e não no 

ambiente hospitalar. 

O Programa Mais Médicos para o Brasil(PMMB), que contempla em sua 

estratégia capacitar médicos através da Especialização em Saúde da Família, se 

constitui num salto qualitativo nunca visto antes na história da saúde pública brasileira. 

Não vejo, no momento, uma forma mais eficaz de levar médicos a lugares remotos, 

de difícil acesso, e ainda garantir a expansão da Estratégia Saúde da Família. 

Uma das primeiras necessidades que reconheci nesta especialização foi a de 

praticar e registrar em formulários próprios as atividades coletivas. A Ficha de 

Atividade Coletiva é muito boa. Para explicar para a equipe da unidade de saúde o 

que seria o Projeto de Intervenção, usei essa ferramenta. Além de deixar registrado 

num livro o conteúdo dos temas discutidos, com os nomes  dos participantes e suas 

respectivas assinaturas. Tudo formalizado. Como houve substituição da enfermeira, 

após 01 mês de iniciado o trabalho, convoquei a equipe para participar de uma nova 

atividade coletiva para facilitar o entendimento da nova enfermeira (recém-formada), 

e favorecer seu acolhimento na equipe. Fizemos uma atividade em janeiro e outra em 

fevereiro. Na primeira ficha ficou registrado: data, hora de início e término, e os 

seguintes pontos: Reunião de Equipe, Atividade Coletiva, Pessoas com Doenças 

Crônicas, Idoso, Alimentação Saudável, Envelhecimento, Plantas 

Medicinais/Fitoterapia, Práticas Corporais/Atividade Física, Saúde Mental e 

outros(Acupuntura). 

Nessa primeira Atividade Coletiva eu intercalava pequenas colocações com o 

feedback dos participantes. Fluiu muito bem a troca de informações.  Falei sobre a 



 

estratégia do governo federal em capacitar os médicos que trabalham na estratégia 

saúde da família, para que estes não sejam apenas  clínicos gerais atendendo a 

população, e sim Especialistas em Saúde da  Família. E que este fato, muda 

completamente a visão do médico e sua forma de trabalhar, assim mudaria os 

processos de trabalho e a capacidade de  resolução de problemas de saúde na 

comunidade. Expliquei por exemplo, que iria acabar a velha forma de atenção à saúde 

da mulher, onde nos casos de problemas  ginecológicos,  o  médico  apenas  era  

procurado  para  ―fazer  um encaminhamento    para    a    ginecologistaǁ    ou    ―fazer    

uma    solicitação    de ultrassonografia para depois encaminhar para ginecologiaǁ. 

Ainda  hoje, trabalho modificando a mentalidade das pacientes que outrora tinham 

esse tipo de atendimento. Atualmente, quando ainda aparece alguma paciente  

solicitando encaminhamento para ginecologia ou ultrassonografia, eu  respondo: 

―Por favor, me diga o que você/senhora está sentido. Se eu não conseguir resolver 

seu problema, farei questão de solicitar os exames necessários  ou  encaminhá-la  para  

uma  ginecologista  ―.  E  ainda:  ―Caso  seja necessário, utilizarei dos recursos de 

Telessaúde/Telemedicina que já temos disponível no Estado do Acre, ou utilizarei a 

Teleconsultoria da UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sulǁ. 

Concordamos que na impossibilidade de resolutividade, seria realizado o protocolo 

para o TFD- Tratamento Fora do Domicílio. Aumentou muito a busca por consulta na  

área de saúde da mulher. E já tenho planos de fazer um grupo de 

Climatério/Menopausa para fazer um modelo de intervenção utilizando: Palestras(eixo 

central), estímulo ao uso de Plantas Medicinais/Fitoterápicos e Acupuntura. 

Já na segunda Ficha de Atividade Coletiva houve algumas alterações quanto 

aos pontos abordados: Reunião de Equipe, Atividade Coletiva e 

Avaliação/Procedimento Coletivo, Questões Administrativas/Funcionamento, 

Processo de Trabalho, Diagnóstico do Território/Monitoramento do Território, 



 

 

Planejamento/ Monitoramento das Ações da Equipe. Ficou comprovado que 

alguns pacientes estão em áreas descobertas, assim como alguns pacientes 

pertencentes a áreas de abrangência de outros postos de saúde estavam procurando 

consulta e sendo atendidos por nossa equipe. Ficou comprovado que pacientes de 

municípios vizinhos estavam sendo atendidos por nossa equipe, e sendo incluídos 

como pacientes de áreas descobertas. Descobrimos que haviam pacientes que 

moram próximo ao posto de saúde e que antes não buscavam atendimento conosco 

por descredibilidade na capacidade de resolutividade(uma herança do modelo antigo 

de atendimento). 

Conhecemos casos de pacientes idosos, vizinhos no posto de saúde, que 

nunca vinheram a consulta. E que por ter regular capacidade financeira, pagavam 

consulta particular. Mas, começaram a mudar de mentalidade a partir da qualidade da 

visita domiciliar que iniciamos a fazer. Lembro  de um caso, que a paciente já havia 

feito mais de uma consulta privada com ―seu médico de confiançaǁ, mas que 

continuava sentir-se mal. Motivo pelo qual fui visitá-la numa Consulta de Visita 

Domiciliar, onde após avaliação e exame físico, não necessitei de Rx de tórax para 

afirmar de imediato que ela estava com pneumonia, e já prescrevi o tratamento e 

agendamos a próxima visita  domiciliar.  

Essa paciente gostou muito da visita, da consulta e da  resolutividade. 

Atualmente, quando demoramos muito a visitá-la, ela fala com carinho que eu ―havia 

esquecido delaǁ. Mas o fato é que ela ainda está na fase de assimilação da ideia de 

que ela precisa realmente vir ao posto de saúde, participar das Consultas Agendadas 

Programadas/Cuidado Continuado, participar da Prática de Atividade Física matinal 

todas as quintas-feiras, sob orientação do Educador Físico. E assim, interagir mais na 

comunidade. 

Com relação ao manejo de pacientes diabéticos, procurei melhorar minha 

adequação aos protocolos e meta de glicemia. Eu já tinha o hábito de fazer 

aconselhamentos repetidos nas consultas(consulta agendada programada/cuidado 

continuado) sobre a importância da mudança nos hábitos alimentares e a atividade 

física. Com relação a mudanças alimentares, utilizo muitas das informações que 

aprendi com cursos de nutrição e alimentação funcional. Geralmente quando se fala 

para os pacientes sobre a diminuição do consumo de açúcar, eles não tem a menor 

ideia do que seja o carboidrato presente na alimentação do nosso dia a dia. Na 



 

prática, essa pouca informação quase sempre independe do nível sócio-econômico, 

uma vez que a obesidade e a síndrome metabólica transformaram-se numa pandemia 

mundial. E hoje, já vejo obesidade em crianças menores de 5 anos(Por isso, 

intensifiquei a busca ativa na puericultura, sempre pedindo que as mães tragam a 

caderneta da criança para registros antropométricos). 

Como parte do aconselhamento dietético, eu dou as estratégias que eu uso em 

minha casa e que é possível usar até em pacientes com baixa renda: A)Fazer 05 ou 

06 refeições ao dia, em vez da tradicional 03 refeições ao dia(café, almoço,jantar). B) 

Fazer uma merenda entre o café da manhã e o almoço. E outra entre o almoço e o 

jantar. Explico sempre que essa estratégia além de aumentar o metabolismo, diminui 

em muito aquela ansiedade/compulsão pela próxima alimentação(almoço e jantar). E 

geralmente essas duas refeições são as mais calóricas nas práticas cotidianas. Essa 

merenda, deve ser preferencialmente uma fruta, de fácil acesso como uma laranja ou 

tangerina ou maçã. No caso dessas frutas, explico as propriedades funcionais das 

suas fibras que aumentam a saciedade, melhoram o funcionamento do intestino, 

melhorando a constipação e por terem pectina ajudam a diminuir a absorção de 

açúcares. Por isso, a indicação é que a fruta seja consumida completa após retirada 

a casca e eliminando as sementes (laranja e tangerina). No caso da maçã, deve ser 

comida com casca. 

Associado ao uso dessas frutas, recomendo que aumente o consumo de água. 

E diga-se de passagem, um problema grave que venho percebendo na prática clínica 

é que muitos pacientes, principalmente mulheres tomam pouca água ao dia.  Já  ouvi  

paciente  me  falar  abertamente  que  ―não  gosta  de  tomar  águaǁ. Incrível isso, já que 

não foi um único caso isolado. Quase sempre são mulheres. E muitas vezes, essas 

apresentam casos recorrentes de infecção urinária baixa, e algumas apresentam 

predisposição à formação de pedras nos rins, devido à presença de oxalato de cálcio 

na urina. Imagine que vivemos numa região de clima quente e húmido. Às vezes, 

saímos suados logo após o banho, devido ao intenso calor. E como eu dou atenção 

especial aos idosos, muitas vezes, já tendo em mãos exames de urina demonstrando 

a presença de oxalato de cálcio, faço a seguinte pergunta: O(a) senhor(a) toma 

bastante água durante o dia?(eu já sei que não, até pela diminuição da resposta das 

papilas gustativas e degeneração na comunicação neural da sensação de sede 

comprometida pela idade). Eles quase sempre respondem: Sim! 

Com os idosos, geralmente, de baixa escolaridade ou analfabetos, eu faço uma 



 

explicação bem rústica para exemplificar que eles não estão tomando a suficiente 

quantidade de água. Eu pego uma folha de papel e literalmente  cuspo discretamente 

sobre ela. E mostro pra eles. E explico: ―Olha....eu tomo bastante água, eu tenho 

bastante saliva na boca, por isso ficou saliva  no papelǁ. ― Agora faça o mesmo nesta 

outra folha de papel, por favorǁ. Quando eles fazem o procedimento, quase sempre 

não sai nada de saliva, ou muito pouco. Com essa prova rústica, eu faço a seguinte 

colocação: ― Viu só o(a) senhor(a) está precisando tomar mais águaǁ. 

 Depois de comprovar a necessidade de beber mais água. Vem a questão da 

quantidade e frequência. Como mensurar isso? Assim, eu aconselho que o paciente 

tenha seu próprio recipiente pra guardar sua água. Geralmente, aconselho usar uma 

―garrafa petǁ de algum refrigerante, o que é bem fácil de conseguir. Digo que deve 

tomar desde o momento que acorda até o horário de dormir, um total de pelo menos 

02 litros de água(para um idoso). Conseguir isso, pode acreditar, já é uma vitória. 

Outra informação importantíssima que deixo bem clara a eles, é que devem tomar 

água mesmo sem sentir sede, porque muitas vezes eles não vão sentir sede, como 

sente uma criança ou adulto. Que vitória! Consigo diminuir a desidratação leve, 

melhorar o funcionamento renal e digestivo, melhorar a constipação, e eliminar vários 

sintomas relacionados a baixa ingestão hídrica. 

No acompanhamento dos diabéticos, sinto dificuldade para ter exame de 

hemoglobina glicada, uma vez que este exame não consta entre os que são 

disponibilizados pela gestão municipal. Muitas vezes falta até glicosímetro e/ou as 

tiras para medir a glicemia capilar. Por isso, sinto-me limitado ao exame de glicemia 

venosa. Como o bairro em que trabalho além de ter baixo nível sócio- econômico é o 

maior problema para a polícia devido o tráfico de drogas, não faço exigência de 

exames que não são disponibilizados pela prefeitura, ou que não tenha fácil acesso 

no Hospital Regional do Juruá(Ultrassonografia, Rx,etc). 

No entanto, foco mais na praticidade e nas potencialidades que podemos 

intervir e que tem comprovados benefícios no controle do diabetes e problemas 

associados: Atividade física sistemática, modificação nos hábitos alimentares, adesão 

aos tratamentos prescritos, e consultas agendadas/cuidado continuado. Aproveito 

para estimular, a participação nas práticas de atividade física que ocorrem todas as 

quintas-feiras, pela manhã, sob orientação do educador  físico. 

Com relação ao manejo dos pacientes hipertensos, mudei algumas condutas 

que eram feitas anteriormente no posto de saúde. Primeiramente, tento 



 

continuamente estar sensibilizando tanto pacientes quanto seus familiares que não  

podemos  limitar  o  atendimento  médico  com  uma  simples  ―renovação  de receitaǁ. 

Foi um pouco difícil no começo, pois às vezes o paciente nem vinha  ao posto. Um 

familiar vinha com a receita antiga pedindo para renovar. Como eu ainda tinha poucos 

meses trabalhando na unidade de saúde, primeiramente fazia um breve 

aconselhamento, fazia a receita, e dizia que na próxima vez gostaria de conversar 

com o paciente. Se o paciente tivesse dificuldade para locomoção ou estava acamado, 

fosse por uma sequela de acidente vascular cerebral, ou outra complicação / 

comorbidades, imediatamente eu conversava com a enfermeira, recepcionista ou 

ACS, para incluir o paciente na lista da próxima Visita Domiciliar. 

Na atenção à saúde mental, tenho o grande prazer de poder fazer parte das 

ações de matriciamento. Nos outros municípios onde trabalhei, nunca havia  tido esse 

privilégio. Atualmente, boa parte dos pacientes com transtornos leves a moderados 

são gerenciados no próprio posto de saúde. Quando o caso é refratário ou mais 

complexo, posso encaminhar ao CAPS-Centro de Atenção Psicossocial. Na maioria 

das vezes, alguns pacientes que já foram atendidos  no CAPS, fazem o seu 

acompanhamento periódico no posto de saúde. Uma vez ao mês, a equipe de 

matriciamento com psiquiatra, psicóloga, e assistente social vem ao posto de saúde 

para discutirmos alguns casos. Nessa ocasião também participam a enfermeira, a 

coordenadora do posto e o educador físico que promove atividades físicas matinais 

uma vez por semana. 

Enfim, muito ainda poderia ser dito, mas o fato é que a Especialização em 

Saúde da Família como parte da estratégia de capacitação do médico que aderir ao 

Programa Mais Médico para o Brasil consolidou-se como a mais efetiva forma de 

expansão da Estratégia Saúde da Família. 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho se constitui num Projeto de Intervenção, realizado como parte integrante 

da Especialização em Saúde da Família, que estou fazendo por ser médico inserido 

no Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). O trabalho consiste na utilização 

das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. O foco foi um grupo de idosos 

com 60 anos ou mais portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes 

Mellitus. Os principais objetivos desse modelo de atenção integral ao idoso é melhorar 

a adesão aos tratamentos medicamentos, aumentar a frequência nas consultas 

agendadas e de cuidado continuado, assim como melhorar a Qualidade de  Vida 

destes, através do uso de Acupuntura, Plantas Medicinais/Fitoterápicos e Atividade 

Física. 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma época de crise econômica, dúvidas sobre o futuro político do país e 

insegurança frente ao que está por vir, uma coisa é certa: o Brasil está envelhecendo 

— e mais rápido do que se imagina. É o que diz um estudo divulgado, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme o Relatório Mundial de Saúde e 

Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer 

muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos vai 

duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil.Por aqui, a 

porcentagem atual, de 12,5% de idosos, deve alcançar os 30% até a metade  do 

século¹. Ou seja, em breve seremos considerados uma nação envelhecida— 

conforme a OMS, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da 

população constituída de Inglaterra e Canadá, por exemplo. 

Para que uma população envelheça, é necessário, primeiro, que haja uma 

queda da fertilidade; um menor ingresso de crianças na população  faz com que a 

proporção de jovens, na mesma, diminua. Se, simultânea ou posteriormente, há 

também uma redução das taxas de mortalidade (fazendo com que a expectativa de 

vida da população, como um todo, torne-se maior), o processo de envelhecimento de 

tal população torna-se ainda mais acentuado. Tal processo é dinâmico, estabelece-

se cm etapas sucessivas e é, comumente, conhecido como "transição epidemiológica 

ou demográfica"². 

Assim, um dos grandes desafios para o presente e futuro com relação aos 

idosos é como manter a funcionalidade, autonomia e independência. Tarefa muito 

difícil, já que do ponto de vista da assistência à saúde é necessário um 

acompanhamento contínuo, sistemático e multidisciplinar. Somente assim 

conseguiremos manter ou devolver aos idosos a chamada Qualidade de Vida. Foi 

pensando nisso de forma global, e considerando a nossa realidade local, que nossa 

equipe de saúde na ESF Nestor Soares de Vasconcelos, após algumas discussões 

sobre objetivos e  viabilidade, decidimos por implementar o nosso Projeto de Atenção 

Integral ao Idoso. O mesmo tem por finalidade incluir as Práticas Integrativas e 

Complementares como parte da estratégia de atenção aos idosos.  

O presente trabalho faz parte da construção do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) na modalidade Projeto de Intervenção (PI) do curso de Especialização 

em Saúde da Família (14ª turma), ofertado  pela Universidade Aberta do SUS 



 

(UNASUS) em parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA). 

 
 Situação-problema 

  
A pouca qualidade de vida relacionada às doenças crônicas não transmissíveis 

em idosos, geralmente hipertensos e diabéticos dificulta a adesão regular ao 

tratamento e a visita continuada destes pacientes à equipe da ESF Nestor Soares de 

Vasconcelos no município de Cruzeiro do Sul-AC. 

 
 Justificativa 

 
 

No Oriente, o processo de envelhecimento sempre foi uma preocupação 

constante para a Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Segundo Nei Jing ―o homem 

começa a envelhecer gradualmente a partir dos 40 anos. Para manter a saúde, é 

recomendado (i) ter um modo de vida constante e regular, com quantidades 

adequadas de trabalho e repouso, (ii) evitar excessos de qualquer espécie (de 

alimentos, álcool, trabalho, sexo), (iii) praticar exercícios adequados à constituição 

física do corpo, (iv) manter o  espírito calmo e atitude positiva perante a vida, e (v) 

estar atento e procurar adaptar-se às mudanças climáticasǁ³. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da humanidade não têm 

acesso ao atendimento primário de saúde, por estarem muito distantes dos centros 

de saúde ou por não possuírem recursos para adquirir os medicamentos prescritos. 

Para essa população, as terapias alternativas são as principais formas de tratamento, 

e as plantas medicinais, os principais medicamentos. 

Na Alemanha, país que consome metade dos extratos vegetais 

comercializados em toda a Europa, a automedicação com plantas é a terapia 

alternativa mais comum da população, apesar de 70% dos médicos em clínica geral 

prescreverem as centenas de ervas registradas e uma parte significante destas ser 

paga pelo seguro de saúde. Diversos estudos vêm sendo realizados analisando a 

potencialização dos efeitos de diuréticos pelo dente-de-leão (Taraxacum officinale), 

da atividade de anti-depressivos pela ervade-São-João (Hypericum perforatum), dos 

efeitos de hipnóticos e ansiolíticos pelo maracujá (Passiflora incarnata), erva-cidreira 

(Melissa officinalis), utilizada para efeitos analgésicos e tranqüilizantes, além de 



 

diminuição da insônia e da ansiedade, entre outros.  No Brasil, o Ministério da Saúde 

já estimula o uso de plantas medicinais dentro do SUS, e divulgou recentemente uma 

lista com mais de 70 plantas com esta finalidade. Fitoterapia é a prática do uso de 

plantas ou suas partes com a finalidade terapêutica (Fetrow & Ávila, 2000).  

Esta terapia é regulamentada pela RDC nº 17, de 24 de fevereiro de 20004. 

Neste contexto, e considerando nossa realidade local decidimos optar pela introdução 

da acupuntura, plantas medicinais e fitoterápicos como estratégia para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos hipertensos e diabéticos atendidos pela equipe de saúde 

da ESF Nestor Soares de Vasconcelos. 

 
 
  



 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Implementar de forma sistemática ações através do Projeto de Atenção Integral 

ao Idoso – Práticas Integrativas e Complementares para a população de idosos 

cadastrada na ESF Nestor Soares de Vasconcelos na zona urbana do município de 

Cruzeiro do Sul-AC. Selecionado um grupo de 10 idosos com idade ≥ 60 anos, tendo 

como critério de inclusão: hipertensos e/ou diabéticos. Tendo como critério de 

exclusão os idosos acamados. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar a utilização de acupuntura, eletroacupuntura, auriculoterapia e 

plantas medicinais/fitoterápicos para idosos cadastrados na equipe de 

forma contínua e sistemática. 

• Garantir por meio de pactuação com a gestão municipal a regularidade no 

uso das práticas integrativas e complementares promovendo melhoria da 

qualidade de vida dos idosos do território de atuação da equipe de ESF. 

 
 
  



 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais 

que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas 

são consideradas um sério problema de saúde pública, e já eram responsáveis por 

63% das mortes no mundo, em 2008, segundo estimativas da Organização Mundial 

de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, em 2013, as DCNT foram a causa 

de aproximadamente 72,6% das mortes (SIM 2015). Isso configura uma mudança nas 

cargas de doenças, e se apresenta como um novo desafio para os gestores de saúde. 

Ainda mais pelo forte impacto das DCNT na morbimortalidade e na qualidade de vida 

dos indivíduos afetados, a maior possibilidade de morte prematura e os efeitos 

econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral. 

As DCNT são resultado de diversos fatores, determinantes sociais e 

condicionantes, além de fatores de risco individuais como tabagismo, consumo nocivo 

de álcool, inatividade física e alimentação não saudável. A magnitude das DCNT 

dentre as causas de mortalidade global e o fato de seus fatores de risco serem comuns 

aos de outras doenças crônicas  orientaram a formulação de estratégias preventivas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2005 para o enfrentamento das 

DCNT(OMS, 2005). 

Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Reunião de Alto 

Nível sobre DCNT, com a presença dos Chefes de Estado sobre o tema em comento. 

A reunião resultou em uma declaração, na qual os países-membros comprometeram-

se a trabalhar para deter o crescimento desse grupo de doenças, e a OMS a elaborar 

um conjunto de metas e indicadores para monitorar o alcance desses objetivos. 

O quadro de monitoramento global foi pactuado em 2012, contendo 25 

indicadores e nove metas globais voluntárias, para a prevenção e o controle das 

DCNT. Os 25 indicadores foram inseridos em três blocos: a) mortalidade e morbidade; 

b) fatores de risco; e c) respostas dos sistemas nacionais. Para nove deles, foram 

definidas metas a serem atingidas em relação à linha de base. Metas, essas, que 

foram alinhadas às do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011-2022, elaborado com 

protagonismo do Ministério da Saúde e participação de diversas outras instituições de 



 

relevância nacional e internacional ( MALTA, 2013). O campo das práticas integrativas 

e complementares contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, 

os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA).  

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular os 

mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de 

tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 

ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens 

abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a 

promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. 

Com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC), a homeopatia, as plantas medicinais e  fitoterápicos, a 

medicina tradicional chinesa/acupuntura, entre outras práticas foram 

institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Todas as ações decorrentes das políticas nacionais voltadas à integração das 

práticas integrativas e complementares ao SUS, principalmente quando se utilizam 

plantas medicinais e derivados como recurso terapêutico, perpassam pelo 

entendimento e valorização da multiculturalidade e interculturalidade, por gestores e 

profissionais de saúde, para maior equidade e integralidade da atenção.  

Interculturalidade pode ser entendida como modo de coexistência no qual os 

indivíduos, grupos e instituições, com características culturais e posições difere 

convivem e integram de aberta, inclusiva. Assim, a Política Nacional de Atenção 

Básica preconiza que esse nível de atenção considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. 

É admitida a relevância da acupuntura no Sistema de Saúde Pública na China, 

país onde se originou a prática há milênios. Divulgações da World Health Organization 

(WHO) como o Caderno publicado em 1985, intitulado The role of Traditional Medicine 

in Primary Health Care in China relatam o uso e importância das terapias tradicionais 

chinesas para os cuidados de saúde primários nesse país, na prevenção e promoção 

à saúde(W HO,1985). 

O aumento da utilização da acupuntura nos serviços de saúde pública tem sido 

observado em diversos países do Ocidente, inclusive no Brasil e simultaneamente 

vivencia-se o crescente perfil demográfico da população idosa. Sabe-se que acima 



 

dos 60 anos a incidência de afecções crônicas aumenta e traz para o idoso, dificuldade 

na realização de atividades de vida diária. Junte-se a isso um sentimento de anulação 

e segregação, de limitação política e convivência social. A complexidade dos fatores 

que são inerentes ao envelhecimento leva à necessidade de se indicarem 

modalidades assistenciais multidisciplinares e, entre elas, a acupuntura(GÓIS,2007). 

 

 

4. METODOLOGIA 
 
 
PACTUAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Foi realizado conversa com o Coordenador do PACS/PSF e a Equipe de Saúde 

da ESF- Nestor Soares de Vasconcelos, para que fosse  explicado a relevância do 

problema das doenças crônicas não transmissíveis, fundamentalmente a hipertensão 

arterial e diabetes mellitus, assim como suas complicações. 

Na mesma conversa, também foi falado sobre a importância do tema 

Envelhecimento, e que as doenças crônicas acabam por ter maior prevalência sobre 

os idosos, que a cada ano estão vivendo mais no Brasil, como uma realidade global. 

Também foi explicado que o modelo biomédico, hospitalocêntrico, se 

demonstra ineficaz para produzir resolutividade nesses casos. Diante desse 

convencimento foi pactuado o seguinte: 

A) Executar um Modelo de Atenção Integral ao Idoso, na ESF Nestor Soares de 

Vasconcelos, num grupo inicial de 10 idosos, hipertensos e/ou diabéticos, como 

forma de melhorar a Qualidade de  Vida desses pacientes. 

B) O Modelo irá utilizar Acupuntura, e estimular o uso de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. As sessões de Acupuntura serão às sextas-feiras, pela manhã. 

C) Será realizado atividades físicas, toda quinta-feira, pela manhã 

D) Devido problemas de crise financeira e de início de nova gestão municipal, com 

novo prefeito, e devido aos problemas gerados com a grande cheia do Rio 

Juruá que deixou vários municípios em situação calamitosa, eu doarei as 

agulhas de acupuntura para a realização do trabalho. 

E) Com relação aos idosos e seus familiares, foi realizado  uma conversa de 

sensibilização de que esse trabalho faz parte do meu TCC, e que é critério de 



 

inclusão a disponibilidade para participar das atividades toda semana. O pacto 

foi aceito, e devido algumas limitações, o grupo ficou menor do que eu 

esperava. Apenas 10 idosos. 

F) Registro num Livro de Atas. 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

 

1- Ficou pactuado que na sexta-feira, pela manhã, o tempo será dedicado a 

execução do Modelo de Atenção Integral ao Idoso. Não haverá atendimento 

médico para outros fins. No entanto, ficará reservado 05(cinco) fichas para 

Demanda Espontânea, com necessidade de atendimento previamente 

avaliada. 

2- O registro do atendimento dos pacientes e dos procedimentos serão realizados 

de 4 formas. 

A) Registro em Livro, como um livro de Atas, onde será registrado dados 

dos pacientes e pontos de acupuntura utilizados. 

B) Registro no Registro Diário de Consultas do Médico 

C) Registro na Ficha de Atendimento Individual, onde o tipo de 

atendimento será ―Consulta   Agendada   Programada/Cuidado  

Continuadoǁ  e  uso  de  PIC  (01- MTC/Acupuntura), 04(Fitoterapia) e 

06(Práticas corporais e mentais em PICs) 

D) Registro em Ficha de Atividade Coletiva. Atividade 01(Reuniões de 

Equipe) pelo menos 01(uma) uma ao mês. Atividade 05(Atendimento 

em Grupo), semanal, pelas sessões de acupuntura. Atividade 

06(Avaliação/Procedimento Coletivo), realizada em duas ocasiões: na 

metade e no final do trabalho. 

 

EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
 
1- Palestras: 

A) Palestra inicial, apenas com os membros da equipe ESF-Nestor Soares de 

Vasconcelos, sobre a minha inserção como médico no Programa Mais Médicos 

para o Brasil(PMMB), as características deste programa e suas exigências para 

mim com médico especializando na ―Especialização em Saúde da Famíliaǁ, 



 

assim como o impacto na equipe e no território. 

B) Palestra, semanas depois, com a mesma equipe, sobre a necessidade da 

execução do Projeto de Intervenção, explicando do que se trata, quais são as 

realidades do nosso território, e os motivos que me levaram a escolher abordar 

o tema de doenças crônicas não transmissíveis e o envelhecimento. 

C) Palestra com o público alvo: Idosos hipertensos e/ou diabéticos sobre doenças 

crônicas, e as práticas integrativas e complementares como estratégia para 

melhorar a Qualidade de Vida 

 

2- Vídeos: 

 

A) Mostra de dois vídeos, extraídos do programa Globo Repórter, para toda 

a ESF e os idosos que participarão do Modelo de Atenção Integral ao Idoso, que 

constituirá o Projeto de Intervenção. Os vídeos foram: Um sobre Acupuntura, e o outro 

sobre Plantas Medicinais. 

 

3- Sessões de Acupuntura: 

 

A) As sessões de acupuntura serão realizadas todas as sextas-feiras pela manhã. 

B) Cada sessão terá duração de 30 minutos. 

C) Serão disponibilizadas 03 macas numa sala. Portanto, serão realizadas 

sessões em 03 pacientes de cada vez. Isso se deve ao fato de que durante os 

30 minutos, onde os 03 pacientes estão relaxando sob efeito da acupuntura, 

pequenas palestras de 10 minutos são dadas para explicar sobre os efeitos 

benéficos da  terapia para várias patologias. 

 

4- Atividade Física: 

 

A) As atividades físicas serão realizadas nas quintas-feiras, pela manhã. 

B) Os idosos que não aderirem a atividade física serão excluídos do Projeto 

de Intervenção. 

 

  



 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Registro da Frequência semanal dos pacientes: 

 

A) Registro em Livro de Atas 

B) Registro no Registro Diário de Consultas do Médico 

C) Registro na Ficha de Atendimento Individual, onde o tipo de atendimento     será     

―Consulta     Agendada     Programada/Cuidado Continuadoǁ e uso de PIC (01-

MTC/Acupuntura), 04(Fitoterapia) e 06(Práticas corporais e mentais em PICs) 

D) Registro em Ficha de Atividade Coletiva. Atividade 01(Reuniões de Equipe) 

pelo menos 01(uma )uma ao mês. Atividade 05(Atendimento em Grupo), 

semanal, pelas sessões de acupuntura. Atividade 06(Avaliação/Procedimento 

Coletivo), realizada em duas  ocasiões: na metade e no final do trabalho. 

 

2- Instrumentos para Avaliação: 

 

A) Será realizado no início e final do trabalho, uma AVALIAÇÃO aos idosos 

chamada ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO FUNCIONAL-20(IVCF-

20), um instrumento usado no NUGG-Núcleo de Geriatria e Gerontologia da 

UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais. Tal instrumento, após avaliar 

vários parâmetros, classifica os idosos em Baixa, Moderada e Alta 

Vulnerabilidade Clínico-Funcional. (Anexo 2.1 e 2.2) 

B) Será realizado no início e final do trabalho um questionário(10 perguntas) sobre 

elementos relacionados com o processo saúde- doença.(Apêndice 1.1 e 1.2) 



 

5. CRONOGRAMA 
 
Início das Pactuações e Triagem 

dos pacientes. Primeira avaliação com 

Questionários (2 tipos). Glicemia capilar 

e pressão arterial. 

 
Início dos tratamentos com PICs. 

Seguimento com PICs. 

Seguimento com PICs. 

 
Seguimento com PICs. Segunda 

avaliação com Questionários (2 tipos). 

Glicemia capilar e pressão arterial. 

 
Avaliação de Resultados e 

Apresentação do TCC. 

JANEIRO 

 
 
 
FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

MAIO 

 
 
JUNHO 



 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Médico com experiência em uso de Práticas Integrativas e Complementares 

Equipe da ESF, Educador Físico, que é membro do Nasf 

 

6.2 RECURSOS MATERIAIS 

 

• Sala para Consulta/Sessões de Acupuntura  

• 03 macas 

• Lençol de Papel para macas  

• Agulhas de Acupuntura  

• Algodão 

• Álcool 

• Caixa para descarte de material pérforo-cortante 

 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Aumentar a Adesão dos idosos para consultas médicas (Tipo de 

Atendimento: Consulta Agendada/Cuidado Continuado e Consulta 

Agendada). 

• Aumentar a Adesão aos tratamentos medicamentosos dos pacientes 

hipertensos e/ou diabéticos, visto que se observa em alguns prontuários a 

pouca Adesão aos tratamentos. 

• Melhorar o controle da glicemia e pressão arterial. 

• Melhorar a Qualidade de Vida destes pacientes, controlando múltiplos 

sintomas relativos a várias patologias associadas, como lombalgia, 

dorsalgia, artrites e osteoartrites, cefaléias, dispepsias, transtorno do 

sono,etc. 

• Demonstrar em gráficos resultados obtidos. 
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APÊNDICES 
 
1-  QUESTIONÁRIO: QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS DA ESF- 

NESTOR SOARES DE VASCONCELOS. 

 

 



 
 

 



 
ANEXOS- 2 
 

1- ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL-20(IVCF-20). 

UTILIZADO NO NUGG-Núcleo de Geriatria e Gerontologia da UFMG- 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 



 

 


