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RESUMO 

 

A hipertensão está entre os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares 

que são principal causa de mortalidade no Brasil. A hipertensão arterial sistêmica e 

um problema de saúde pública cujo controle de forma continuada, visa a prevenção 

de seqüelas irreversíveis no organismo e relacionados a morbimortalidade 

cardiovascular, renal e no cérebro.Estudos epidemiológicos têm demonstrado não 

só o aumento da prevalência da hipertensão com a idade, mas também a sua 

ocorrência associada a outros fatores de risco e de estio de vida.O tratamento não 

farmacológico da hipertensão arterial no idoso e realizado por mudanças no estilo de 

vida, essas mudanças podem prevenir ou retardar a instalação de hipertensão em 

idosos pre-hipertensos e reduzir níveis pressóricos elevados em essa faixa etária. 

Além disso, e necessário que o idoso que o idoso receba orientação e 

conscientização da importância do controle desses fatores de risco para tenha 

vontade de executá-la tais mudanças comportamentais. Este plano tem o objetivo de 

avaliar os fatores de riscos em pacientes idosos atendidos na UBS Laje Comprida, 

Igarapé do Meio, de Maranhão. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de Risco. Saúde do idoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

High blood pressure is among the main factors of laugther of cardiovascular diseases 

that are the leading cause of mortality in Brazil.Hypertension is a public health 

problem whose control continuously aims to prevent irreversible in the body and 

related to cardiovascular morbidity and mortality, brain and kidney. Epidemiological 

studies have demonstrated not only the increased prevalence of hypertension with 

age.but also its occurrence associated with other risk factors and lifestyle. The 

pharmacological treatmentof hypertension in the old people and directed by changes 

in lifestyle, this changes can prevent or delay the installation of hypertension in old 

peopledetection, and reduce high blood pressure in this age group.In addition, it is 

necessary that the old people early receive orientation and awareness of the 

importance of the control of this factors in order .To motivate the run such behavioral 

changes. This planhas the objective to assess the risk factors in olderly patients 

served in UBS Laje Comprida. 

 

Keywords: Hypertension. Risk factors. Health of the Elderly. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

Hipertensão arterial e fatores de riscos associados em pacientes idosos 

atendidos na UBS Laje Comprida, Igarapé do Meio, Maranhão 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Yamyl de La Torre Blanco 

 Lauber Jose dos Santos Almeida Junior 

 

1.3 Parcerias Institucionais 

 

 Secretaria Municipal de Igarapé do Meio 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

           A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA 140x90) 

estando associada freqüentemente a alterações funcionais dos órgãos alvo e ás 

alterações metabólica com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e 

não fatais (BRITO; ARTIGAS, 2012). 

Identificando e apresentando o problema da investigação a hipertensão 

arterial sistêmica e um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sendo 

ainda um dos mais importantes fatores de riscos para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e renais crônicas (ARAUJO, 2017). 

           Uma de cada 3 pessoas no mundo sofre de HAS (CAMPOS; FARIAS; 

SANTOS, 2010). É responsável pelo menos 40% das mortes por Acidente Vascular 

Cerebral e pelos 25% das mortes por doença arterial coronária (HOLMAN; LOGRIG, 

2000). No Brasil, a hipertensão afeta mais de 30 milhões de brasileiros, destes, 36% 

dos adultos do sexo masculino e 30% das mulheres (ANDRADE, 2010). 

Entre as pessoas idosas a hipertensão e uma doença altamente prevalente 

acometendo cerca de 50 por cento a 70 por cento das pessoas nessa faixa etária e 

um fator determinante de morbilidade e mortalidade, mais adequadamente 
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controlada reduze significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos 

idosos, a hipertensão não deve ser considerada uma conseqüência normal do 

envelhecimento em particular quando se trata da pessoa idosa. Segundo Schroeter 

(2007) a prevalência de hipertensão aumenta com a idade e sua magnitude depende 

dos aspectos biológicos do estilo de vida predominante em cada uma de elas do 

ambiente físico e psicossocial. (CARVALHO; MULINARI; LAFITTE, 1995). 

Além disso, estudos populacionais recentes abordam que dentre outras 

conseqüências do envelhecimento da população, a mais preocupante e o 

significativo aumento da carga de doenças cardiovasculares. 

           Os serviços de saúde por sua vez possuem importância para a redução dos 

óbitos por doenças cardiovasculares ocasionadas por graus avançados de 

hipertensão não controlada na população idosa. A hipertensão arterial sistêmica 

ocupa lugar de destaque no contexto da transição epidemiológica que vem 

ocorrendo no brasil desde a década de 1960 do século passado. O cenário 

epidemiológico brasileiro demonstra uma transição às doenças infecciosas, que 

eram responsáveis por 46 por cento das mortes em 1930, em 2003 respondem por 

só cinco por cento da mortalidade, como conseqüência disso as doenças 

cardiovasculares, os cânceres, os acidentes e a violência são hoje as principais 

causas de morte no Brasil (CONVERSO; LEOCADIO, 2004). 

         É sabido que o idoso utiliza mais serviços de saúde, as internações são 

freqüentes e mais longas quanto comparadas a outras faixas etárias porque as 

enfermidades dos idosos são crônicas e múltiplas, além disso, persistem por muitos 

anos e exigem acompanhamento médico e de equipe multidisciplinares muito mais 

tempo comparativamente com outras faixas etárias. 

A população idosa merece uma preocupação maior e mais intensiva dos 

profissionais da saúde pelas demandas próprias desta população, por exemplo, por 

doenças degenerativas e até o mesmo mentais, sendo assim a hipertensão arterial 

um fator complicador que reduze a qualidade de vida do paciente idoso 

acrescentando-se suas demandas nas UBS para atendimento domiciliar pelas 

seqüelas que acontecem num maior tempo de reabilitação (BRASIL, 2006). 

             Nos países em desenvolvimento o crescimento da população idosa e o 

aumento da longevidade associados a mudanças nos padrões alimentares e no 

estilo de vida tem forte repercussão sobre o padrão de morbimortalidade. 
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             No Brasil o reflexo dos projetos da Organização das Nações Unidas (ONU) 

orientados as necessidades da população idosa indicam que a mediana da idade 

populacional passou de 25,4 anos em 2000 a 38,2 anos para o ano 2050. 

Uma das conseqüências desse envelhecimento populacional e o aumento das 

prevalências de doenças crônicas não transmissíveis delas a hipertensão têm o 

primeiro lugar. (BRASIL, 2006) 

Estudos populacionais apontaram alta prevalência de hipertensão arterial na 

população adulta brasileira com taxas que variaram entre 22,3 por cento e 43,9 por 

cento, utilizando-se o critério atual para hipertensão (>=140/90 mmHg). 

A grande prevalência de hipertensão arterial e de seus fatores de risco 

multiplica as chances de problemas cardiovasculares o que pode acrescentar as 

taxas de morbimortalidade e os custos socioeconômicos por longas estadias 

hospitalares. (KRINSKI, 2006). 

Os estudos populacionais anteriormente numerados que são estudos de 

prevalência são importantes fontes de conhecimento da freqüência de agravos na 

população idosa, mas também para a verificação de mudanças ocorridas após as 

intervenções. Por isso os estudos epidemiológicos de base populacionais são 

fundamentais para se conhecer a distribuição da exposição e do adoecimento por 

hipertensão no país e os fatores de e condições que influenciam a dinâmica desses 

padrões de risco nas comunidades. A identificação dos maiores fatores de risco e 

combinados com educação comunitária e monitoramento-alvo dos idosos contribuiu 

para uma queda substancia na prevalência e mortalidade por esta doença. 

(SHROETER; TROMBETTA; FAGGIANI; et. al., 2007) 

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar os fatores de risco da 

hipertensão arterial em pacientes idosos. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

A UBS Laje Comprida localiza-se no município de Igarapé do Meio, tem 

uma população total de 2800 pessoas delas 985 é maior dos 60 anos, grupo etário 

onde é mais freqüente a incidência da Hipertensão Arterial Sistêmica. Existem 297 

pacientes portadores da mesma representando um 30.1% os quais mais dos 90% 

mantermos acompanhamento pela equipe de saúde da família de Laje Comprida. 

Dentro dos problemas enfrentados na UBS destaca-se a baixa adesão dos 
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pacientes ao tratamento não medicamentoso sabendo que o comprimento correto 

das mudanças no estilo de vida é uma das atividades essenciais para o adequado 

controle desta doença, pelo que temos que trabalhar intensamente com a população 

para que conheçam vem o que é a HAS, como preveni-la e muito importante, como 

evitar as complicações da mesma. 

A hipertensão arterial sistêmica representa um problema de saúde em 

população idosa. Ha uma relação direita do estilo de vida com os fatores de risco e o 

controle da mesma. O conhecimento da prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica e dos fatores de risco relacionados permite subsidiar medidas objetivas 

para obter melhor controle de hipertensão arterial sistêmica e suas complicações. 

Este trabalho tem como objetivo melhorar a adesão ao tratamento não 

medicamentoso e incorporar a seu cotidiano hábitos saudáveis como uma 

alimentação adequada e prática de atividades físicas. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

            Avaliar os fatores de risco da hipertensão arterial em pacientes idosos 

atendidos na UBS Laje Comprida, Igarapé do Meio/Maranhão. 

 

4.2 Específicos 

 

    1- Identificar os principais fatores de risco em população idosa. 

    2- Promover mudanças no estilo de vida. 

 

5 METAS  

      -Reduzir os fatores de risco a hipertensão arterial sistêmica tais como obesidade, 

sedentarismo, tabagismo, alimentação inadequada.   

      -Aumentar o nível de conhecimento da população sobre a doença e suas 

complicações. 

     -Contribuir para a diminuição do índice de morbimortalidade pela doença. 

     -Melhorar a qualidade do atendimento e acompanhamento dos pacientes com 

doenças crônicas não transmissíveis. 
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 6 METODOLOGIA  

 

O Projeto de intervenção será desenvolvido no território de abrangência da 

UBS Laje Comprida pertencente ao município Igarapé do Meio, Maranhão. 

Incluiu idosos hipertensos de sessenta anos e mais dos dois sexos atendidos no 

posto de saúde no tempo da investigação utilizando como ferramenta de apoio ao 

programa de HIPERDIA (Sistema de cadastramento e acompanhamento de 

hipertensos e diabéticos.) 

O plano de ação terá início com palestra sobre os sintomas de hipertensão 

arterial sistêmica, seus fatores de risco, controle da doença com tratamento não 

farmacológico e farmacológico e complicações, a população em geral. 

Em continuidade a esta etapa há a proposta da criação do grupo de 

hipertensos idosos e realização de palestras informativas educacionais sobre dieta 

adequada, a influência da obesidade, do álcool do tabagismo, do sedentarismo, 

importância da atividade física, e fatores de risco cardiovasculares. 

As reuniões serão divididas em quatro fases onde a primeira será uma etapa 

de exposição onde os temas expostos serão apresentados através de recursos 

audiovisuais. O grupo contara com a participação dos diversos profissionais da 

saúde da equipe do PSF em questão e da equipe expandida, com apoio do NAS, 

com periodicidade inicialmente mensal. A proposta a realizar abordagem 

multidisciplinar, possibilitar a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. 

Procurando sempre transmitir a informação de forma acessível e dinâmica. A 

segunda etapa será de discurso a traves de dinâmicas e debates visando avaliar o 

grau de conhecimento adquirido. 

A terceira etapa será feita a aferição da pressão arterial de cada participante e 

registrar nas fichas individuais tarefa que será feita pela equipe de saúde e fornecida 

ao paciente. 

A quarta etapa será para esclarecimentos de dúvidas que houver nas 

reuniões. 

O monitoramento trimestral da intervenção vai ser feita com o acompanhamento dos 

pacientes hipertensos cada três meses em consultas agendadas e visitas 

domiciliares no caso que sejam seque lados. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividade 

 
05/17 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 

Palestra 

hipertensão 

conceito-

ocorrência-

consequências e 

aferição da 

pressão 

X        

dieta saudável 

(aferição da 

pressão) 

 X       

Influência da 

obesidade, álcool 

e tabagismo 

(aferição da 

pressão) 

  X      

Importância dos 

exercícios físicos 

(Aferição da 

pressão) 

   X     

Prevenção das 

condições e 

comprimento do 

tratamento 

medicamentoso e 

não 

medicamentoso 

(Aferição da 

pressão) 

    X X X X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

O primeiro impacto esperado pela criação deste plano de ação de intervenção 

e que nossa população idosa fique com mais educação mais conhecimentos que a 

nossa população idosa seja informada sobre as conseqüências da hipertensão 

arterial seus fatores de risco e seu controle de maneira farmacológico e não 

farmacológico que aumentem os níveis de conhecimento sobre a doença seus 

fatores de risco modificáveis e formas de prevenção. 

Também, outro impacto gerado foi brindar dados demográficos que nos 

permitam avaliar o comportamento da população idosa de nossa comunidade neste 

estudo de intervenção referente a mudanças no estilo de vida permitindo criar 

estratégias para melhorar a expectativa de vida da população hipertensa idosa da 

nossa UBS criando grupos de apoio de idosos hipertensos e criando novas 

intervenções no futuro e planos de ação futuros.  

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo encontramos que existe um aumento da prevalência de 

hipertensão na população idosa de nossa UBS Laje Comprida. 

Os problemas causados pela hipertensão arterial sistêmica nos levam a 

refletir sobre a importância do tratamento farmacológico e não farmacológico na 

doença, bem como da adoção de medidas preventivas com a finalidade de diminuir 

o risco de não desenvolver no futuro número de pessoas acometidas pôr as equipes 

também baixaram os custos gerados. 

Trata-se de uma patologia com características muitas vezes assintomática, a 

prevenção dela e suas complicações precisam de um trabalho multidisciplinar. Pôs 

para alcançar mudanças nesta população e necessário por meio de ações 

preventivas e educativas que consigam mudar os fatores de riscos modificáveis 

encontrados nesta população como sedentarismo, alcoolismo, alimentação 

inadequada (alto consumo de sal, alimentos gordurosos dietas inadequadas, para 

isso vamos a brindar dicas alimentares também incentivar a realizar exercícios com 

regularidade e uma dieta saudável, brindando informações adequadas para a 

população sobre dieta saudável. Criar as estratégias deste plano de ação dirigidas 

para essa população, fornecendo informação adequada sobre a doença e suas 
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complicações, criando estratégias para facilitar e melhorar acompanhamento do 

paciente idoso hipertenso. 

Também para uma melhora adesão ao tratamento precisa-se conformar a 

traves de grupos educativos compostos pela equipe de saúde, melhorando a adesão 

ao tratamento farmacológico e não farmacológico. 
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