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RESUMO
Doenças coronarianas  apresentam-se como uma das  principais  causas de mortalidade na população idosa,  sendo
também  umas  das  principais  doenças  que  acarretam  limitação  da  autonomia  e  independência  desta  parcela
populacional.  Fatores  como  má  alimentação,  obesidade,  sedentarismo,  uso  irregular  da  medicação  e  depressão
favorecem o desenvolvimento e as complicações das doenças cardiovasculares. Dessa forma, o presente estudo tem
como  objetivo  realizar  um  plano  de  ação  para  a  redução  dos  fatores  de  risco  ao  agravamento  das  doenças
cardiovascularesem  idosos  participantesdo  grupo  HIPERDIA  da  unidade  básica  de  saúde  Industrial,  localizada
noMunicípio de Maringá, Paraná, Brasil. Os dados gerais foram levantados e, a partir disso, identificou a necessidade de
um plano terapêutico singular, visto que,a priori a ação estava pautada em uma intervenção grupal. Para a realização do
plano, estão sendo levantadas as necessidades de saúde dos idosos para os fatores de risco ao agravamento das
doenças  cardiovasculares,  utilizando  questionários  como  o  SF-36,  EDG-15  e  o  Mini  Mental  Test,  além  de  outro
questionário, elaborado pelos próprios autores, para verificar os hábitos de vida que possam interferir negativamente nas
doenças. Espera-se que ocorra adesão e eficácia com as ações planejadas e que a qualidade de vida dos pacientes seja
impactada positivamente. 

PALAVRAS-CHAVE:Doenças coronarianas; Educação em saúde;Envelhecimento; Hipertensão; Promoção da saúde.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno universal, característico tanto em países
desenvolvidos, de modo crescente, como também em países emergentes. Logo, o Brasil como um
país  em  desenvolvimento  teve  seu  padrão  demográfico  alterado,  com  uma  forte  queda  na
fecundidade e aumento da longevidade, fato que acelerou o envelhecimento da população. Somado
a isso, é possível observar uma tendência de um desacelerado crescimento da população jovem e
da  população  em  idade  ativa,  em  contraste  com  o  grande  crescimento  do  número  de  idosos
(DUARTE; BARRETO, 2012). 

Segundo o último censo demográfico (IBGE, 2011), aproximadamente 10,8% da população
brasileira é composta por idosos, ou seja, pessoas com idade acima ou igual a 60 anos. Dessa
forma, com o processo de urbanização, com suas consequentes mudanças sociais e econômicas,
houve também uma alteração do modo de viver, de trabalhar e de se alimentar. Este fato levou ao
aumento de fatores como obesidade e o sedentarismo, que estão relacionados diretamente com o
desenvolvimento  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis  (DCNT),  característico  da  transição
epidemiológica no Brasil (DUARTE; BARRETO, 2012).

Na classificação das DCNT, existe as doenças cardiovasculares (DCV)que são aquelas que
afetam o coração e vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares). Elas seguem como uma das
principais causas de mortalidade na população idosa e liderando o número de óbitos independente
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do sexo (CARVALHO et al., 2015). Entretanto, as doenças circulatórias, na última década, reduziram
no Brasil, sendo as cerebrovasculares, por exemplo, que apresentaram uma queda em ambos os
sexos, sendo mais significativamente no sexo feminino e nas faixas de 60 a 80 anos. Já as doenças
isquêmicas do coração reduziram sua prevalênciaem homens de 70 a 80 anos ou mais e  nas
mulheres de 60 a 80 anos ou mais (CARVALHO et al., 2015). 

Certamente a redução da incidência de tais doenças está relacionadacom a promoção da
saúde e a prevenção da doença, com melhoria das condições de vida e saúde da população. No
entanto,  precisamos  nos  atentar  para  as  consequências  que  as  DCV  acarretam  quando  não
tratadas, visto que os agravamentos, na maioria das vezes, são irreversíveis e causam limitação da
autonomia e independência do indivíduo. As sequelas de um tratamento não efetivo para as DCV,
variam  desde  físico  até  neurológico,  sendo  na  população  idosa  muito  mais  evidente  tal
consequência, seja pelas limitações advindas da senescência e senilidade.Como fator de risco para
o agravamento das DCV em idosos observa-se a depressão. Cerca de 20% dos pacientes idosos
com doença arterial coronariana (DAC) e em infartados possuem depressão como fator associado,
cuja prevalência é ainda maior quando são consideradas as formas menos graves de depressão:
coronariopatas  com  depressão  moderada  a  grave  apresentam  risco  de  84%  maior  de  morte
cardiovascular  do  que  não  deprimidos.  A  depressão  ainda  se  associa  com  a  diminuição  da
capacidade funcional, com a pior avaliação do estado de saúde e da qualidade de vida, além do
aumento dos custos relacionados aos cuidados da saúde (PINHO et al., 2009). 

Nesse ínterim e confiança de que a mudança de comportamento deve acontecer para evitar
os agravamentos das DCV, o presente estudo propõe como objetivo desenvolver um plano de ação
para  redução  de  fatores  de  risco  ao  agravamento  das  doenças  cardiovasculares  em  idosos
participantes  do  grupo  Hiperdia  (Hipertensão  e  Diabetes)  da  unidade  básica  de  saúde  (UBS)
Industrial, Maringá, Paraná, Brasil. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta ação faz parte do conteúdo programático da disciplina Interação Comunitária, inserida na
grade curricular do segundo ano de graduação do curso de Medicina do Centro Universitário de
Maringá.  Na disciplina,  desde o primeiro ano,  o  acadêmico possui  contato  com os princípios e
diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  bem  como  vivencia  a  educação  baseada  na
comunidade,  com sua inserção em UBS, promovendo reconhecimento das condições de vida e
saúde da população e atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

Portanto, a presente pesquisa está sendo realizada na UBSIndustrial,  localizada no bairro
Parque Industrial em Maringá, Paraná, Brasil. Esta UBS possui uma população estimulada de 6.632
pessoas em sua área de abrangência, com duas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). De
início, o foco da presente ação estava nos frequentadores do grupo HIPERDIA. Mas, ao realizar a
aplicação de um questionário para avaliar o perfil socioeconômico, as redes comunitárias, fatores de
risco e hábitos de vida relacionados a hipertensão arterial e diabetes dos participantes do grupo,
constatou  a  predominância  população  idosa  com evidência  aos  agravamentos  das  DCV,  como
alterações  clínicas  da  pressão  arterial  e  diabetes  e  de  fatores  de  risco  como  o  tabagismo  e
sedentarismo.  Resolveu-se,  portanto,  trabalhar  apenas  com  esta  população,  já  que  os  idosos
constituam 58% do total de pessoas entrevistadas, e por se tratar de um grupo de maior risco.

O plano de ação será executado com sete idosos selecionados do grupo de HIPERDIA da
UBS Industrial. No dia 12 de junho realizou-se visitas domiciliares com o intuído de reconhecer as
necessidades dos idosos e ao mesmo tempo convidá-los para uma intervenção grupal. Porém, após
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conhecer  a  realidade  dos  idosos,  foi  notória  a  resistência  com  atividades  grupais,  tanto  por
condições físicas como por indisposição, o que constituiria na não adesão dos mesmos. 

Dessa  forma,  optamos  por  realizar  um  trabalho  individual,  como  o  Projeto  Terapêutico
Singular (PTS).O PTS é um conjunto de propostas e condutas terapêuticas voltadas para um sujeito
individual  elaborado  por  uma  equipe  multidisciplinar.  Ele  coloca  o  usuário  de  saúde  como
personagem ativo na busca de uma melhora em sua saúde e qualidade de vida, levando em conta a
família, a história e a forma de vida do sujeito, personagens que tem influência direta no processo
saúde/doença.

Para levantar as necessidades em saúde dos idosos perante as DCV de maneira mais densa,
estão sendo aplicados instrumentos  como o SF-36,  EDG-15 e Mini  Mental  Test,  além de outro
questionário,  elaborado  pelos  próprios  autores,  para  verificar  os  hábitos  de  vida  que  possam
interferir negativamente nas doenças. O ShortForm-36 (SF-36) é um instrumento de avaliação de
qualidade de vida que foi  inicialmente desenvolvido e aplicado no final dos anos 80 nos EUA e
traduzido/validado para o Brasil com a finalidade de avaliar a qualidade de vida em pacientes com
alguma  morbidade.  Tal  instrumento  demonstrou-se  adequado  as  condições  socioeconômicas  e
culturais da população brasileira, assim, foi escolhido para estimar a qualidade de vida de idosos
avaliados nesse estudo (PIMENTA et al., 2008).

Já a EDG 15 - Escala de depressão geriátrica foi desenvolvida há mais de 20 anos com o
objetivo especifico para avaliar a população idosa. A versão de 15 itens no questionário foi optada
pela facilidade de aplicação e pelas evidências sobre sua validade para rastreamento de quadros
depressivos (PINHO et al., 2009). No que se refere ao Mini Mental Test, este constitui-se em duas
partes: uma que abrange orientação, memória e atenção do paciente, possuindo uma pontuação
máxima 21 pontos, e outra que aborda habilidades específicas, como nomear e compreender, com
pontuação máxima de 9 pontos. Assim, o escore máximo do teste é de 30 pontos, tendo como os
valores mais altos equivalentes a maiores desempenhos cognitivos. O questionário aborda questões
referentes  a  memória  recente  e  registro  de  memória  imediata,  orientação  temporal  e  espacial,
atenção, calculo e linguagem (afasia, apraxia e habilidade construcional) (FOSTEIN et al., 1975).
Além de tais informações, estão sendo coletados informações sobre os hábitos alimentares, relação
familiar e organização dos medicamentos. 

Após  o  levantamento  de  tais  dados,  cada  idoso  e  sua  família  serão  orientados  sobre
aslimitações encontradas, seja alimentação, atividade física, uso contínuo de medicamentos, estado
cognitivo, depressão, qualidade de vida e a importância da compreensão de suas morbidades, com
o intuito de diminuir os agravos das doenças cardiovasculares nessa população.Para aqueles que
tiveram problemas na  organização  da  medicação,  serão  confeccionadas  caixinhas  de  remédios
separando por dia e horário, além de um calendário lúdico. Já aqueles que necessitarem de cuidado
na alimentação, pretende-se realizar trocas de informações sobre receitas naturais e alimentação
adequada para os portadores de DCV, além das consequências de uma alimentação irregular. A
atividade física será abordada de acordo com as limitações do idoso e com orientações que visem
realizá-las  de acordo com sua capacidade  física.  Ainda,  se  houver  a  necessidade  perante  aos
aspectos  de  indícios  depressão  será  investigado  a  causa,  como  por  exemplo,  interação
medicamentosa ou até ociosidade do tempo, sendo indicado algumas formas lúdicas de interação
social e familiar entre outros. Importante reforçar que todas as ações serão pactuadas tanto com o
idoso e também para sua família.  

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trabalhar com as necessidades em saúde da população permite um avanço na mudança de
comportamento  do  indivíduo,  enfatizando  o  que,  de  fato,  este  carece  de  melhorar.  O  plano
terapêutico é de grande importância, pois a comunicação entre profissional e paciente garante uma
maior aproximação e conhecimento da situação vigente, sendo assim, apresenta como vantagem a
pequena margem de erro, permitindo uma maior resolutividade da ação. 

Espera-se que os dados obtidos possam orientar ações para melhorar a qualidade de vida
dos indivíduos, ou seja, ações que implementem a qualidade da alimentação dos participantes, a
ingestão correta dos medicamentos, prática de exercícios físicos, melhora na qualidade de vida e na
interação social e familiar. Todas essas melhorias resultariam na maior qualidade de vida dos idosos
com DCV, além da promoção da saúde no ambiente familiar pelas informações provenientes das
ações realizadas. O principal resultado esperado é a mudança do comportamento dos indivíduos
participantes, pois a redução de valores de pressão arterial, diabetes, entre outros indicadores é
passível  de  realização  pela  mudança de atitudes  e  hábitos  de vida.  Com as  ações  que  serão
desenvolvidas, baseadas nos dados obtidos, e as informações fornecidas aos participantes acredita-
se que os hábitos de alimentação, atividade física e ingestão de medicamentos seja melhorado, e
consequentemente, os indicadores para a normalidade das DCV seja possível. 

4 CONCLUSÃO

Durante a realização da pesquisa, todos os processos, desde a busca literária até a aplicação
dos questionários na UBS com os participantes, propiciam o conhecimento da realidade em que o
médico está inserido, além de ampliar e aprofundar os conhecimentos obtidos durante o processo de
aprendizagem na instituição de ensino superior  pela leitura de publicações científicas.  Na parte
prática,  é  possível  entender  a  realidade  dos  idosos  com doenças  cardiovasculares,  os  hábitos
alimentares, a realização de exercícios físicos e a ingestão dos medicamentos, ou seja, a qualidade
de  vida  dos  indivíduos.  Porém,  é  interessante  lembrar  que  ainda  existem  desafios  a  serem
enfrentados em relação a qualidade da alimentação e a administração correta dos medicamentos
que são essenciais para a manutenção da qualidade de vida dos idosos. Deste modo, é preciso
manter a continuidade dessas ações para a observação da qualidade, eficácia, adesão e resultados
alcançados pela aplicação dessas atividades. 
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