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RESUMO 

O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial que vem ocasionando 

transformações nas sociedades. As alterações próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais 

propenso ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. O controle adequado deve ser uma 

das prioridades da Atenção Básica, a partir do princípio de o diagnóstico precoce, o bom controle e o 

tratamento adequado. 65,1 % dos idosos de nosso território são hipertensos e não fazem o 

tratamento não farmacológico, este  trabalho pretende promover mudanças do estilo de vida em este 

grupo de idosos acompanhados na consulta de hiperdia por o equipe de saúde na Serra Dos 

Pereiros. Caldeirão Grande do Piauí. Todos serão avaliados por nutricionista para determinar estado 

nutricional, por fisioterapeuta para determinar capacidade funcional e poder adequar a atividade 

física. Serão desenvolvidas palestras com o objetivo de educar e lograr a formação do grupo de 

idosos aonde atividades físicas, recreativas e educativas poderiam ser desenvolvidas para combater 

o envelhecimento físico e psicológico. Todas as ações serão desenvolvidas com a atuação do equipe 

multidisciplinares e a  expectativa do que os idosos hipertensos  incrementem seus conhecimentos 

para que o 100 % melhorem sua alimentação, e que o 80 % se incorpore ao grupo de idosos. 

Palavras- chaves: Hipertensão Arterial. Idosos;Estilo de vida.  

ABSTRACT 



 

The growth of the elderly population is a worldwide phenomenon that has been causing changes in 

societies. The alterations of aging itself make the individual more prone to the development of 

systemic arterial hypertension. Adequate control should be one of the priorities of Primary Care, based 

on the principle of early diagnosis, good control and appropriate treatment. 65.1% of the elderly in our 

country are hypertensive and do the non-pharmacological treatment, this work aims to promote 

lifestyle changes in this group of elderly seen in HIPERDIA consultation by the health team in the 

Serra Dos Pereiros. Caldeirão Grande do Piauí. All will be evaluated by nutritionist to determine 

nutritional status, by physiotherapist to determine functional capacity and to be able to adjust physical 

activity. Lectures will be developed with the aim to educate and achieve the formation of the group of 

elderly where physical, recreational and educational activities could be developed to combat physical 

and psychological aging. All actions will be developed with the work of the multidisciplinary team and 

the expectation of the elderly hypertensive incrementem their expertise to the 100% improve their 

food, and that 80% will join the group of seniors. 
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INTRODUÇAO  

1.1 Análise de situações problemas do seu território 

Caldeirão Grande do Piauí é uma cidade do município Piauí, tem esse nome por ser rodeado de 

Serras rochosas formando um imenso caldeirão. (IBGE,2015) Possui uma área de 453,96km 

quadrados. Tem ao Norte: Fronteiras, Sul: Marcolândia e Araripina, Leste: Salitre, Oeste: Francisco 

Macedo, Nordeste: Salitre, sudeste: Araripina, noroeste: Alegrete do Piauí, e ao sudoeste: 

Marcolândia. Clima Tropical semiárido quente, com duração do período seco de sete a oito meses 

(WIKI ,2017). 

Sua população é 5.671 habitantes, a densidade demográfica do 11.46 com 795 habitantes por km 

quadrado, 2845 homes e 2826 mulheres distribuídos na zona urbana 1.662 e na rural 4.009, a taxa da 

escolarização de 6 ao14 anos é 98,1 %. A cidade vive basicamente da agricultura (milho, feijão, 

mandioca), e atividade pecuária (aves, caprinos, ovinos, suínos) o índice ocupacional é 14 % (IBGE, 

2015) 

A Secretaria de Saúde faz o planejamento das demandas de serviços de saúde, bem como os 

recursos existentes, de acordo com as necessidades da população de abrangência. Há também 

participação ativa social da população através de conselhos de saúde, com a presença da prefeitura 

e a Secretaria de Saúde. O município é capaz de garantir um conjunto das ações de promoção, 

prevenção de riscos e agravos e assistência a doentes, assistência e recuperação dos serviços 

preventivos e curativos, ou seja, ações individuais e coletivas, exigidas para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema , bem como vigilância ambiental, sanitária e epidemiológica 

dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de assistência e recuperação de indivíduos 

enfermos, sejam ações para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Os pacientes com 

 



 

necessidade de atendimento nos níveis secundários e terciários são encaminhados previa 

coordenação aos municípios vizinhos. O financiamento da saúde e através de transferências. 

 A cidade tem 2 estabelecimentos de saúde pública, sem internação e sem atendimento de urgência, 

o tipo de atendimento é ambulatorial e a modalidade de prestação de serviços é SUS. Trabalham três 

equipes de saúde da família, a poucos anos o município adotou a estratégia de saúde da família para 

a reorganização da atenção básica e conta hoje com 1 equipe na zona urbana e 2 equipes na zona 

rural. Toda a população está cadastrada pôr os agentes comunitários. A UBS urbana está bem 

equipada e tem uma sala de reabilitação e outra sala dental.  Com atendimento de segunda a 

sábado, de 7 horas as 15 horas a população tem satisfação com a atenção medica,sendo que a 

maioria é demanda espontânea, poucas consultas agendadas e as programadas são perinatais, 

puericultura e as de hiperdia, saúde bucal e fisioterapia.  

Na área rural assiste uma  população de 1768 agrupados em 520 famílias. 

 >1 1-4 5-14 15-19 20-39 40-59 60e+ 

Feminino 10 83 194 684 574 734 160 

Masculino 9 77 163 568 463 607 144 

Total 19 160 357 1252 1037 1341 304 

Tabela 1 Distribuição por faixa etária e sexo da população do  equipe de saúde  

Os serviços de saúde são acessíveis a toda a população com atendimentos realizados na UBS 

Virgilinia Rosa Diniz, inaugurada há 3 anos, onde trabalha uma equipe de  saúde composta por: Um 

medico, uma enfermeira, técnica em enfermagem e 6 agentes comunitários. 

Realizamos o diagnostico situacional e identificamos vários problemas em a gestão local, a 

comunidade, as famílias e os indivíduos. Observamos que um numero elevado dos pacientes 

hipertensos na zona rural são da terceira idade e poucos fazem tratamento não medicamentoso.  

A hipertensão arterial (HA) atinge cerca de 20% da população adulta do mundo e se constitui em um 

dos grandes desafios para a medicina. (LOUISY,OL;ELZIRAD.M,2013) É uma doença crônica de alta 

prevalência e com baixas taxas de controle, sendo um grande problema de saúde pública. A HA é a 

condição mais comum vista em cuidados primários de saúde e pode levar ao infarto do miocárdio, 

acidente vascular cerebral, insuficiência renal e morte se não for detectada precocemente e tratada 

adequadamente (BASTOS, M.M; GARABELI CAVALI,K.AC; DELBLI,S.M,2014).  

Alimentação rica em sódio e gorduras, ausência de exercício físico regular, tabagismo, etilismo e 

alterações psicoemocionais são mencionados como contribuintes para a elevação da pressão arterial, 

considerando chave para a instalação de DCV e associação a HA. A hipertensão arterial primária não 

tem cura, mas o tratamento previne as complicações. Antes de prescrever a administração de 

medicamentos, é recomendável adotar medidas que estimulem hábitos de vida saudáveis 

(LOUISY,O.L; ELZIRA, D. M,2013) 

Justificativa  

A população total coberta pela  ESF é de 1.789 pessoas distribuídas como mostra a Tabela.Observa-

se que  304 pacientes são idosos correspondendo a 16,9 % da população geral, sendo  195 

pacientes que corresponde a (65,1%) hipertensos  com acompanhamento periódico na consulta de 



 

hiperdia. Identificamos que  não cumprem com o tratamento não farmacológico para sua doença.O 

trabalho educativo com este grupo é insuficiente, sendo esta, nossa situação problema.Dessa forma 

faz-se necessário estratégias para intervir nesse problema.   

O tratamento da HA consiste basicamente na terapia medicamentosa e tratamento não-farmacológico 

também chamado de não medicamentoso ou mudança no estilo de vida. 

O estilo de vida é compreendido como um modo de viver que conduz à maneira de ser do sujeito, aos 

hábitos e suas expressões. A forma de vida da pessoa varia de acordo com o grupo social e cultural 

em que a mesma se encontra inserida. A decisão do indivíduo para manter uma forma peculiar de 

vida envolve os aspectos externos e os processos mentais. (SILVA,C;STEIN,A;NADER,GA; 

CAMPOS,LP,2014.) 

Como esta é uma doença multifatorial, seu tratamento envolve objetivos múltiplos com diferentes 

abordagens e sempre que possível requer o apoio de outros profissionais de saúde (nutricionistas, 

enfermeiros, professores de educação física, psicólogos, assistente social, farmacêuticos e agentes 

comunitários) para ampliar o sucesso do tratamento anti-hipertensivo. (BASTOS, M.M; GARABELI 

CAVALI,K.AC; DELBLI,S.M,2014). 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

• Elaborar um projeto de intervenção para promover mudanças do estilo de vida em 

pacientes hipertensos idosos que exclusivamente fazem tratamento farmacológico na 

Serra dos Pereiros- Caldeirão Grandes do Piauí 

Objetivos Específicos  

• Avaliar o estado nutricional de idosos pertencentes ao grupo hiperdia  da 

comunidade rural do município Caldeirão Grande do Piauí. 

• Orientar aos pacientes hipertensos idosos para que sua alimentação seja 

saudável 

• Criar um grupo para atividades físicas com os pacientes hipertensos idosos que 

não fazem exercícios físicos sistemático 

• Incorporar aos pacientes hipertensos idosos nas atividades coletivas. 

 

 

 

 



 

 

 

2– REVISÕES DA LITERATURA 

A O.M.S considera idoso, nos países em desenvolvimento, os indivíduos com 60 anos ou mais.A 

população da terceira idade está em aumento no mundo e Brasil não escapa do evento. No ano de 

2013 existia 841 milhões de idosos no planeta representando 12 % da população geral. Projetando ao  

ano 2050 o numero de idosos pode ser 2 bilhões que corresponderia com 21 % do total da 

população.De acordo com o ultimo censo demográfico no Brasil em 2010, o numero de adultos de 60 

anos e mais excede os  20 milhões,o que  corresponde a 11% da população, com o crescimento  de 

4% por ano as projeções indicam que para o 2030 este grupo estará em 41,5 milhões. 

(AZEREDO,VM.P;DIARTE,T.A;BARRETO,SM 2016). 

 As alterações próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), sendo esta a principal doença crônica nessa população. A HAS é 

o mais importante fator de risco cardiovascular modificável, estando associada a condições bastante 

freqüentes em idosos, como doença arterial coronária (DAC), doença cerebrovascular (DCV), 

insuficiência cardíaca (IC), doença renal terminal, doença vascular periférica, hipertrofia ventricular 

esquerda (HVE) e disfunção diastólica. (NOBRE,T;TORRE,EC;ABREU,M;ESTEVES,GH,2016). 

A hipertensão arterial é um importante fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e 

trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por acometimento cardíaco, cerebral, renal e 

vascular periférico. É responsável por 25 e 40% da etiologia multifatorial da cardiopatia isquêmica e 

dos acidentes vasculares cerebrais, respectivamente.  

Essa multiplicidade de conseqüências coloca a hipertensão arterial na origem das doenças 

cardiovasculares e, portanto, caracteriza-se como uma das causas de maior redução da qualidade e 

expectativa de vida dos indivíduos. (AZEREDO,VM.P;DIARTE,T.A;BARRETO,SM 2016). 

A HA é uma doença difícil de descobrir qual a  origem, mas existem algumas práticas e situações que 

potencializam o aparecimento. Confira as principais: fumar, obesidade ou excesso de peso, diabetes, 

sedentarismo, falta de atividade física, ingestão de sal elevada (sensibilidade de sódio), insuficiência de 

cálcio, potássio e magnésio, deficiência em Vitamina D, altos níveis de consumo de álcool, stress, 

envelhecimento, medicamentos, tais como controle de natalidade, família com história de HA, doença 

renal crônica, problemas suprarenais   e de tireóide ou tumores. 

No Brasil, a Hipertensão atinge metade da população que já ultrapassou os 60 anos. Ela é a principal 

causa de 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de doença renal. Os maiores perigos 

podem ser evitados, desde que o hipertenso saiba da sua condição e mantenha um tratamento 

continuo y adequado. (E.T.I,2017) . 

A HAS é uma doença crônica, com longo curso assintomático, sem conseqüência imediata da 

suspensão do tratamento, que exige mudanças no estilo de vida e uso diário de medicamentos. 



 

(NOBRE,T;TORRE,EC;ABREU,M;ESTEVES,GH,2016). 

Mudanças no estilo de vida devem ser estimuladas entre os idosos, com aderência e benefícios 

satisfatório, moderação na  ingestão  de  sódio(2,4 g/dia) e álcool, consumo de alimentos ricos em 

potássio, magnésio, cálcio e fibras e pobre em gorduras saturadas, atividade  física  aeróbica  regular,  

assim como perda de peso em obesos, são objetivos  possíveis  de  serem  alcançados  nos  idosos  e  

podem  não  só reduzir  o  uso  de  anti-hipertensivos como também melhorar o perfil dos outros fatores 

de risco cardiovascular e a qualidade de vida dos pacientes. 

(NOBRE,T;TORRE,EC;ABREU,M;ESTEVES,GH,2016). 

Alimentação: A alimentação correta é um dos fatores que tem maior influência na saúde e no bem-

estar dos idosos. Existe o consenso de que o idoso deve receber uma dieta variada, saudável e 

balanceada. No entanto, as necessidades protéicas, calóricas e de lipídios diárias não são muito 

diferentes das de pessoas mais jovens. (SBH,2016). 

Existem diversos tipos de alimentos indicados para quem possui Hipertensão. Além de não fazerem 

mal para a saúde, alguns deles ajudam a melhorar as condições do organismo. Essas pessoas devem 

consumir cereais com regularidade, o farelo de trigo é uma boa opção. Estudos apontam que o 

morango ajuda a combater a Hipertensão, é indicado comer até cinco unidades durante o café da 

manhã. A semente da abóbora é rica em nutrientes,como potássio,considerado  famoso por melhorar 

as condições dos vasos sanguíneos, além de fibras e magnésio, as sementes devem ser aquecidas no 

forno, e depois de douradas podem ser consumidas. A clara de ovos é outro alimento recomendado, 

ótima para ajudar na vasodilatação, durante o preparo coloque água no lugar de azeite. Outro grão que 

pode ser consumido por hipertensos é a soja, que regula o colesterol, melhorando o sistema 

sanguíneo. O guaraná é rico em cafeína, e ajuda na queima de gordura. Entre as frutas a melancia 

também é uma das mais recomendadas pois ajuda a relaxar e abrir as artérias. (E.T.I, 2017). 

Para ser adepto de bons hábitos alimentares, nutricionistas fazem recomendações simples, como 

ingerir de seis a oito copos de água por dia, mesmo que, habitualmente, esteja acostumado a consumir 

chás e sucos (a partir dos 60 anos, aumenta a propensão da pessoa ficar desidratada); Beber muitos 

líquidos, especialmente quando o tempo estiver quente (a sede não é um sinal que traduza as 

necessidades orgânicas e, por isso, é importante beber mesmo quando não se tem sede. O ideal é que 

seja água ou bebidas não açucaradas, como sucos ou chá); Alimentar-se a cada três horas, 

alternando, entre uma refeição e outra, frutas e chás; Fazer, por dia, 3 a 5 refeições em horas certas 

(não comer demasiado, nem alimentos que não são necessários); Não tentar fazer as dietas da moda - 

elas não se ajustam às necessidades do idoso; Não comer açúcar em excesso e reduzir as gorduras e 

os alimentos gordos. (SBH,2016). 

O consumo de frutas e vegetais naturalmente ricos em potássio, estão associado à diminuição da 

pressão arterial. É importante lembrar que esses alimentos não são apenas fontes de potássio, mas 

fornecem também outros nutrientes, tais como o magnésio, cálcio, além da fibra alimentar. Esses 

outros nutrientes também são importantes reguladores da pressão arterial, razão pela qual o potássio 

pode não ser a única explicação desse efeito. Os cientistas também descobriram que o impacto do 



 

aumento a ingestão das frutas e vegetais no dia a dia é ainda maior se esse fizer parte de uma 

alimentação equilibrada, rica em grãos e cereais integrais e pobres em gordura saturada. Esses 

achados foram importantes porque mostraram que a diminuição do consumo de sódio na alimentação 

não é a única forma de prevenção e controle da HA. (SBH,2016) 

Sal: Normalmente os brasileiros consomem o dobro de sódio recomendado. Essa substância causa a 

retenção de líquidos, o que aumenta a quantidade de sangue no corpo. Com o passar do tempo o 

coração pode ficar atrofiado e insuficiente.  O excesso de consumo de sódio contribui para a ocorrência 

de hipertensão arterial.  A relação entre aumento da pressão arterial e avanço da idade é maior em 

populações com alta ingestão de sal. Povos que consomem dieta com reduzido conteúdo deste têm 

menor prevalência de hipertensão e a pressão arterial não se eleva com a idade. ( E.T.I,2017) . 

 Não é recomendado molho de soja, ovinhos de amendoim, sopa de cebola, sardinha em lata, queijo 

parmesão, caldo de galinha, nuggets, bacalhau refogado, lasanha à bolonhesa, miolo de galinha e 

carne seca cozida. Os alimentos com muito sal devem ser evitados, assim como a maioria das comidas 

processadas e industrializadas. ( E.T.I,2017) 

Álcool: O consumo elevado de bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e destilados aumenta a pressão 

arterial. Estudo observacional indica que o consumo de bebida alcoólica fora de refeições aumenta o 

risco de hipertensão, independentemente da quantidade de álcool ingerida.  (  CISA,2017) 

Não há efeito agudo do álcool na pressão arterial dentro de minutos a horas - inclusive pode haver 

redução, após 8 horas de sono, nas pessoas que bebem à noite. As pesquisas mostram que a pressão 

arterial tende a se elevar de forma subaguda, dentro de dias a semanas. Além disso, há evidências que 

o consumo de álcool pode reduzir o efeito de medicamentos para HAS, e que a redução deste 

consumo pode exercer papel semelhante ou maior na HAS que a perda de peso, atividade física e 

redução na ingestão de sal. A Associação Americana de Cardiologia recomenda que  se a pessoa 

consome bebidas alcoólicas que seja com moderação. Isso significa uma média de 1 a 2 doses por dia 

para homens e 1 por dia para as mulheres. (  CISA,2017). 

Tabaco: Sabemos que fumar está associado com um aumento na variabilidade   da   pressão   arterial   

e   que   hipertensos   que   fumam   têm   maior   risco   de   desenvolverem   hipertensão   maligna,   

nefroesclerose e de morrer de hipertensão. É bem conhecido o efeito aterosclerótico do fumo.  

Peso: O excesso de massa corporal é um fator predisponente para HA, podendo ser responsável por 

20% a 30% dos casos de hipertensão arterial, 75% dos homens e 65% das mulheres apresentam HA 

diretamente atribuível a sobrepeso e obesidade. Apesar do ganho de peso estar fortemente associado 

com o aumento da pressão arterial. Nem todos os indivíduos obesos tornam-se hipertensos. Estudos 

observacionais mostraram que ganho de peso e aumento da circunferência da cintura são índices 

prognósticos importantes de hipertensão arterial, sendo a obesidade central um importante indicador 

de risco cardiovascular aumentado. Estudos sugerem que obesidade central está mais fortemente 

associada com os níveis de pressão arterial do que a adiposidade total. Indivíduos com nível de 



 

pressão arterial ótimo, que ao correr do tempo apresentam obesidade central, têm maior incidência de 

HA. A perda de peso acarreta redução da pressão arterial. (SBH ,2016). 

 Atividades físicas: O sedentarismo aumenta a incidência de hipertensão arterial. Indivíduos 

sedentários apresentam risco aproximado 30% maior de desenvolver HA que os ativos. O exercício 

aeróbico apresenta efeito hipotensor maior em indivíduos hipertensos que normotensos. O exercício 

resistido possui efeito hipotensor semelhante, mas menos consistente. (SBH ,2016). 

Como o dia a dia é muito corrido um hipertenso pode não ter tempo para realizar atividades físicas ou 

então não goste desse tipo de exercícios. Quem faz parte de um desses grupos, também pode mudar 

seu estilo, troque o elevador por escada, passe a andar de bicicleta ao em vez de ir de carro e faça 

caminhadas regularmente. Outra atividade simples de realizar é o trabalho doméstico, sempre que 

possível ajude na limpeza da casa ou lave a louça. São pequenas mudanças no cotidiano que vão 

proporcionar diversos benefícios para a saúde. Fazendo isso o hipertenso vai reduzir as possibilidades 

de enfrentar os sintomas da doença. (E.T.I,2017) . 

É importante destacar também que, além de diminuir a pressão arterial, a realização regular de 

atividades físicas também: 1) diminui a gordura corporal e a gordura no abdômen, ajudando a 

emagrecer; 2) reduz o colesterol e os triglicérides, melhorando o chamado perfil lipídico; 3) diminui a 

glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, ajudando a prevenir e controlar o diabetes. A prática de 

atividades físicas melhora ainda a qualidade do sono e ajuda a combater o estresse.Envelhecer não 

significa que a pessoa deva perder a habilidade de fazer tarefas diárias. “Exercícios físicos ajudam 

idosos a ter mais disposição e aproveitar mais a vida”. Melhorar a força e resistência torna mais fácil 

até mesmo a execução de atividades do cotidiano, como subir escadas e carregar objetos. Também 

ajuda evitar  quedas e acelera a recuperação de lesões. (SBH ,2016). 

A atividade física é uma das intervenções mais eficientes quanto a melhora de qualidade de vida dos 

idosos, pois auxilia no controle de mudanças ocorridas pelo processo de envelhecimento promovendo 

a independência, trazendo para sua vida benefícios alem de saúde, voltada para seu aspecto social e 

psicológico.A inserção da atividade recreativa é de muita importância na mudança do estilo de vida 

pois tudo o que eles façam para melhor ocupar seu tempo livre ajuda a combater o envelhecimento  

psicológico, com a recreação estabelece novos contatos, incentiva o gosto pela ação e compensa a 

falta de atividade profissional sendo uma forma de evitar um pouco da irritação que muitas vezes torna 

os idosos ociosos.(SOUSA THOMAS,2017)   

Apesar do conceito difundido de que é muito difícil mudar hábitos de vida muito antigos, quando a 

abordagem é feita com bom senso, criando alternativas saudáveis, sem radicalismos, com 

esclarecimentos dos objetivos e resultados esperados, é possível obter boa aderência, assim como os 

resultados esperado. (NOBRE,T;TORRE,EC;ABREU,M;ESTEVES,GH,2016). 

  

 



 

 

PLANO OPERATIVO 

 
Situação  

problema 

 

 
Objetivos 

 
Metas/ 

Prazos 

 
Ações/ 

estratégias 

 
Responsáveis  

Elevado 

número de 

pacientes 

idosos 

hipertensos 

que não 

cumprem com 

o tratamento 

não 

farmacológico  

Promover 

mudanças 

de estilo de 

vida em este 

grupo de 

pacientes 

idosos  

hipertensos  

1-Lograr 

que80 % dos 

idosos 

hipertensos   

iniciem na 

pratica de 

exercício 

físico. 

3 meses 

2-Lograr que 

100 % dos 

idosos 

hipertensos 

iniciem o 

tratamento 

dietético. 

3 meses 

3-Promover 

atividades 

recreativas 

 

 

1 Avaliação e 

acompanhamento 

de todos os idosos  

hipertensos por o 

fisioterapeuta . 

2-Avaliação e 

acompanhamento 

de todos os idosos 

hipertensos por 

nutricionista. 

3-Incorporação de 

80 % dos idosos 

hipertensos ao 

circulo de idosos. 

4- Palestras. 

 
 

 

Medico 

Enfermeira 

Técnica em 

enfermagem 

Agentes 

comunitários 

Assistente social 

Professora de 

educação física  

Fisioterapeuta  

Nutricionista 

Lideres 

comunitários  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO. 

Iniciou-se com o cadastro dos pacientes idosos hipertensos realizados por os agentes comunitários de 

saúde durante suas visitas domiciliares nas duas ultimas semana do mês janeiro de 2018.  

Uma vez feito o levantamento serão elaboradas e desenvolvidas as ações descritas a seguir: 

1-Palestras vem sendo realizadas por a doutora e a enfermeira todas as segundas e quartas terças de 

cada mês. Os dias de consulta de hiperdia nos meses de fevereiro a abril com uma duração de 20 

minutos na recepção da UBS fazendo intercâmbios com os idosos para orientação, troca de 

experiências, tirar dúvidas, fazer perguntas e destruir mitos, no intuito de demonstrar a importância do 

tratamento não medicamentoso para a hipertensão arterial, utilizaremos o projetor Data show e 

cartaze. As temáticas tratadas: Conhecimentos sobre a hipertensão arterial complicações e  

prevenção, conhecimento sobre idade avançada e hipertensão, nutrição saudável, atividade física e 

envelhecimento, recreação e envelhecimento, importância das atividades em grupo,importância da 

ingestão de água,risco do consumo de álcool e tabaco em hipertensos  e envelhecimento psicológico   

2- Avaliar o 100 % dos pacientes por fisioterapeuta para determinar a capacidade funcional de cada um 

através do: Teste aeróbico ,Teste de força muscular de membros superiores e inferiores.Teste de 

mobilidade funcional e Teste de flexibilidade. As avaliações acontecerão de segundas ao quintas no 

local de fisioterapia utilizando as técnicas diagnosticas para cada um nos meses de fevereiro á abril. 

Pacientes que poderão praticar alongamentos intensos e exercícios fixados com auxilio e Pacientes 

que poderão praticar caminhados e atividades físicas mais intensas realizaram as atividades com a 

professora de educação física.Pacientes que apresentem alguma doença que impede pratica de 

atividade física receberam o acompanhamento  da fisioterapeuta. 

3- Avaliar de 100 % dos pacientes por nutricionista para determinar o estado nutricional de cada um. 

Neste estudo serão utilizados os dados antropométricos como índice de massa corporal (IMC), 

circunferência muscular do braço (CMB), circunferência do braço (CB), circunferência da panturrilha 

(CP), Mini Avaliação Nutricional (MAN). Parâmetros esses importantes para o diagnóstico precoce do 

estado nutricional. As avaliações ocorrerão todas quinta e sexta feiras na consulta de nutrição com o 

emprego de balança, estadiometro e fita métrica  durante os meses de março- maio.Por existir 

dificuldades com a incorporação da nutricionista a equipe  todos os pacientes com obesidade (IMC 

mais de 30 ) e peso baixo (IMC menor de 18.5) continuaram acompanhamento por nutricionista.  

Registraremos nos prontuários e fichas de hiperdia individuais as avaliações de  fisioterapeuta e de 

nutricionista, também a evolução feita por a doutora e a enfermeira  mensalmente. 

4- Criação do grupo de idosos para fazer atividades físicas, educativas e  recreativas, danças jogos, 

brincadeiras,intercâmbios de ideais e habilidades manuais como terapia não medicamentosa da 

hipertensão e para combater o envelhecimento físico, psicológico, combater aborrecimento, promover a 

socialização,  melhorar autoestima . 



 

Responsáveis: Doutora, Enfermeira, Técnica em enfermagem, Agentes comunitários de saúde, lideres 

comunitários, assistente social. 

Alem das palestras é preciso falar individualmente com os pacientes em consultas médicas e de 

enfermagem, visitas domiciliares.  

Previsto sua criação para o mês de junho/ 2018 

 

CONCLUSÃO 

A realização deste projeto se mostra possível em seu objetivo fundamental que é fazer mudanças do 

estilo de vida dos pacientes idosos hipertensos  que não cumprem com o tratamento não 

farmacológico. Com as ações planejadas pretende-se incrementar os conhecimentos dos pacientes 

sobre sua doença, conseguindo a partir de isso que comecem a pratica  sistemática de exercícios 

físicos e também que sua alimentação seja saudável para o controle da enfermidade. A disponibilidade 

dos recursos humanos, os insumos  presentes na UBS,o baixo custo operacional, facilitam a 

implementação das ações e estratégias dentro do horário de trabalho dos profissionais da equipe  

multidisciplinar.  
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