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Introdução: A técnica de verificação da pressão arterial é um procedimento de extrema
importância, pois permite detectar alterações nos níveis pressóricos e assim evitar e/ou
minimizar danos a saúde do paciente, danos estes que acometem principalmente o
sistema cardiovascular. O Arco de Maguerez é um método que após observação da
realidade permite identificar problemas, analisá-los, estudá-los e propor medidas de
solução, tendo as seguintes etapas: observação da realidade, pontos-chaves, teorização,
hipóteses de solução e aplicabilidade. Objetivo: O objetivo é aplicar o Arco de
Maguerez para análise dos procedimentos realizados pela enfermagem na sala de
medicação em uma Unidade Básica de Saúde do Município de Ipatinga/MG.
Metodologia: Esta é uma pesquisa descritiva e observacional, utilizando-se do Método
de Problematização através da aplicação do Arco de Maguerez e tendo como público
alvo os profissionais da sala de medicação. Os acadêmicos de enfermagem do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) realizaram uma visita técnica para
realizar a primeira etapa do Arco: a observação da realidade. Após essa observação foi
realizada uma pesquisa em referenciais teórico-científicos relacionados com os
pontos-chaves encontrados a partir da observação. Resultados: Durante a visita técnica
teve-se a oportunidade de conhecer e observar a rotina da sala de medicação e dos
profissionais que atuam no respectivo ambiente. Foi observada a técnica de aferição de
pressão arterial e para fins de comparação, foi realizada uma pesquisa de teorização
sobre a técnica. Os resultados demonstram que a técnica utilizada pelo profissional de
saúde não estava de acordo com os referenciais técnico-científicos, uma vez que o
paciente foi atendido de imediato para realizar o procedimento, não houve a deflação
do manguito após a estimação da pressão arterial sistólica e o mesmo foi inflado
excessivamente. Além disso, houve arredondamento dos valores obtidos e o paciente
não foi orientado após a aferição da pressão arterial.

Sendo assim as possíveis hipóteses de solução para esse problema são tanto a
abordagem dos profissionais da UBS tendo como tema a valorização da técnica de
medida da pressão arterial quanto a exposição de banner contendo descrição da técnica
de aferição da pressão arterial. Assim, estarão envolvidos os profissionais atuantes na
UBS, dentre eles, médicos, enfermeiros e, principalmente, técnicos de enfermagem.
Conclusão: A partir do exposto, conclui-se que a observação da técnica de verificação
da pressão arterial na Unidade Básica de Saúde conciliada com pesquisas de teorização
permitiu analisar e identificar erros comuns durante esse procedimento e assim
elaborar este trabalho enaltecendo a importância e valorização da realização da técnica
correta.
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