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RESUMO 

 

 

Objetivo: Identificar os fatores de risco modificáveis e as sequelas prevalentes nos idosos 

cadastrados no SIS-HIPERDIA da ESF São Geraldo do Município de São Gotardo/MG. 

Métodos: estudo epidemiológico transversal de estatística descritiva através da ficha de 

cadastro de SIS-HIPERDIA da Unidade de Saúde da Família São Geraldo, no período de 

2009 a 2010, no município de São Gotardo. Resultados: 164 idosos compõem esse universo, 

com predominância do sexo feminino, à semelhança de outros estudos realizados com idosos; 

é a feminização do envelhecimento. No que dizem respeito à faixa etária, os idosos 

apresentaram de 60 a 93 anos, sendo a média de 73,3 anos, a moda de 63 anos, a mediana de 

73 anos e o desvio-padrão de 9 anos. Revelou também sobrepeso de 14,0% e obesidade de 

24,4%; 9,8% de tabagismo anterior (deixaram o vício) e continuam fumando 3,0%; 1,2% de 

etilismo; 51,2% de sedentarismo. Conclusão: a realização deste estudo forneceu indicadores 

para o planejamento de adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, prevenindo 

complicações e proporcionando melhoria da qualidade de vida dos idosos. Descritores: 

Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, transição demográfica, diabetes melitus, 

Programa Saúde da Família, Saúde do Idoso.    

 

Palavras-chaves: Qualidade de Vida. Pesquisas. Envelhecimento. Fatores de Risco. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To identify to the modifiable factors of risk and the sequelae prevalent in the 

elderly registered in the SIS-HIPERDIA of ESF São Geraldo of the Municipality of São 

Gotardo/MG. Methods: an epidemiological study transversal descriptive statistics through the 

document register SIS-HIPERDIA of the unit of the Family Health São Geraldo, in the period 

between 2009 to 2010, in the municipality of São Gotardo. Results: 164 elderly comprise that 

universe, with predominance of females, like other studies with elderly; it is the feminization 

of aging. With regard to age, the elderly had from 60 to 93 years, the average of 73,3 years, 

mode of 63 years, the median of 73 years and standard deviation of 9 years. Also revealed 

overweight of 14.0% and obesity of 24,4%; previous smoking of 9,8% (let the addiction) and 

3,0% continue smoking; alcoholism of 1,2%; sedentary of 51,2%. Conclusion: the study 

provided indicators for the planning of adoption of habits and healthy lifestyles, preventing 

complications and providing better quality of life elderly people. Key Words: cardiovascular 

diseases, arterial hypertension, demographic transition, diabetes mellitus, Family Health 

Program, Health of the Elderly.  

 

Keywords: Quality of Life. Research. Aging. Factores of Risk. 
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RESUMEN  

 

 

Objetivo: Identificar factores de riesgo modificable y secuelas prevalentes em los ancianos 

registrados em el SIS-HIPERDIA del ESF São Geraldo del Municipio de São Gotardo/MG. 

Métodos: estudio epidemiológico transversal de estadísticas descriptivas mediante el 

documento registro SIS-HIPERDIA de la unidad de la Salud de la Familia São Geraldo, en el 

período 2009 a 2010, em el município de São Gotardo. Resultados: 164 ancianos 

comprenden esse universo, com predomínio de las mujeres, al igual que otros estúdios con 

ancianos; es la feminización del envejecimiento. Con respecto a la edad, las personas mayores 

tenían de 60 a 93 años, la media es de 73,3 años, la moda de 63 años, la mediana de 73 años y 

la desviación estándar de 9 años. El sobrepeso también reveló 14,0% y obesidad fue de 

24,4%; 9,8% de los fumadores anteriores (dejar la adicción) y 3,0% sigue fumando; 1,2% de 

alcohol; 51,2% inactivos. Conclusión: a realización de este estudio proporcionan indicadores 

para la planificación de la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, prevenir las 

complicaciones y proporcionar una mejor calidad de vida de las personas mayores. 

Descriptores: enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, transición demográfica, 

diabetes mellitus, Programa de Salud Familiar, salud de los ancianos.     

 

   

Palabras clave: Calidad de Vida. Investigación. Envejecimiento. Factores de Riesgo. 
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1. Introdução:    

   

As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 1/3 das mortes no Brasil. 

As lesões vasculares que acompanham essas afecções estão associadas à aterosclerose. Existe 

uma multicausalidade de fatores de risco para essa afecção. Dentre esses fatores de risco, a 

obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, o tabagismo e o estresse podem ser 

estudados e factíveis de tratamento. (MARTINEZ et al, 1999; BERENSON et al, 1998; 

GIUGLIANO; FERREIRA, 2004; IBGE, revisão 2004).    

A hipertensão arterial atinge, no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas.  Dentre os 

fatores de risco já conhecidos para o desenvolvimento da hipertensão arterial, alguns não 

podem ser controlados pelas equipes de saúde, tais como a hereditariedade, e o fator racial, 

porém outros como o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o elevado consumo de sal são 

factíveis de tratamento. (MION, J.D., 1998; CARNEIRO et al, 2003; OMS, Brasília, 2005; 

CDCP, Michigan, 1996 e 1998).  

             Apesar dos elevados investimentos para o controle das afecções cardiovasculares, as 

taxas de morbimortalidade têm sofrido poucas modificações nas últimas décadas. Os 

melhores resultados foram com programas direcionados às mudanças de hábitos maléficos à 

saúde das pessoas, tais como: combate às dietas ricas em colesterol, ao sedentarismo, à 

obesidade, ao tabagismo e ao estresse. (VERAS, R.P., 2003; FREEDMAN et al, 2001;  

LEANDER et al, 2001; OMS, Brasília, 2005).   

              Atualmente, com a denominação de transição demográfica, os idosos são a parcela da 

população que mais cresce no Brasil, assim como no mundo. Além disso, no Brasil a 

longevidade tem registrado um importante aumento. Essas mudanças requerem o 

desenvolvimento de programas que visem à promoção da saúde dos idosos. (CHAIMOWICZ 

et al, 2009; VERAS, R.P., 2003).                     
              Os problemas de saúde tendem a aumentar e a se agravar com o avançar da idade. 

Hábitos saudáveis pode ser a chave para o controle dessas afecções. Dessa forma, é justificada 

a revisão de literatura sobre hábitos e estilos de vida inadequados em idosos e risco 

cardiovascular aumentado, com o estudo da influência da obesidade, do sedentarismo, do 

tabagismo, do etilismo nas doenças cardiovasculares e a sua prevenção. (VERAS, R.P., 2003; 

CHAIMOVICZ et al, 2009).                                                                                                                     
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             A obesidade é acompanhada de uma maior morbidade e uma menor longevidade, 

estando fortemente associada a afecções, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre 

outras. A diminuição dos níveis de atividade física e o aumento da ingestão calórica são 

fatores determinantes ambientais mais fortes. Estudos com gêmeos e crianças adotadas têm 

demonstrado que a obesidade não é simplesmente uma tendência hereditária, mas sofre forte 

influência do ambiente. O ambiente moderno é um potente estímulo para a obesidade.  O fato 

de termos forte influência genética na obesidade não indica que a mesma seja inevitável e 

todos os esforços devem ser postos em prática para tentarmos adequar o peso desses pacientes 

e realizarmos, assim, um importante trabalho preventivo, numa condição ligada a tantos 

efeitos deletérios a curto, médio e longo prazo. (GUS et al, 1998; SEKINE et al, 2002; 

GIUGLIANO; CARNEIRO, 2004). 

              A ausência de atividade física é um hábito de aquisição relativamente recente na 

história da humanidade, sendo o sedentarismo um fator de risco independente para as doenças 

cardiovasculares. Programas de atividade física propiciam uma série de benefícios à saúde, 

como um melhor controle da obesidade, da hipertensão arterial, do diabetes mellitus, da 

hipercolesterolemia, da osteopenia, além de proporcionar melhora da função cognitiva e da 

auto-estima. (SANTOS et al, 2001;  CDCP, Michigan, 1996 e 1998).  

  O hábito de fumar cigarros tem sido identificado como um grande problema de saúde 

pública e causa de morte prematura evitável através da prevenção. O controle do tabagismo é 

uma das medidas que do ponto de vista da saúde coletiva, provocaria maior impacto na 

redução das taxas de morbimortalidade das doenças cardiovasculares. No estudo de 

Framinghan, foi verificada relação diretamente proporcional entre o número de cigarros 

consumidos e alteração nos níveis de lipoproteínas. É reconhecido o efeito do tabagismo no 

perfil lipídico e sua associação com o aumento da placa ateromatosa em carótidas, relacionada 

ao número de cigarros consumidos por dia. (BARBOSA et al, 1989; POLETTO et al, 1991; 

WEN et al, 2005). 

O consumo elevado de bebidas alcoólicas confere risco para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial, acidente vascular hemorrágico (CRIQUI MH, 1987) e cardiomiopatias ( 

REGAN TJ, 1990). 

Em ultima análise uma abordagem insistente de pacientes deve ser instituída com o 

objetivo de prevenir ou pelo menos retardar o início do diabetes melitus, hipertensão e a 

doença cardiovascular. O  primeiro tipo  de intervenção  recomendada para estes pacientes é a  
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modificação  do  estilo  de  vida,  priorizando-se uma dieta saudável, a prática regular de 

atividade física, além do combate ao tabagismo, uso abusivo de álcool e estresse.  (BRASIL, 

M.S.Datasus, 2005; FREITAS et al, 2006; LUZ, PL; CESENA,  FHY, 2001).                                                                                                                                     

 

2. Descritores: 

 

             Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, transição demográfica, diabetes 

melitus, Programa Saúde da Família, Saúde do Idoso.  

 

3. Justificativa: 

 

             Já na graduação em Medicina, no ano de 1969, percebia como a saúde do idoso seria 

uma problemática relevante para os serviços de saúde. Atualmente, depois de 42 anos de 

formação, pela minha prática cotidiana observo que a maior demanda assistencial na minha 

equipe de saúde da família está relacionada ao envelhecimento.  

             Quando do estudo do módulo Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde da 

comunidade do PSF São Geraldo, na cidade de São Gotardo, pequena cidade do interior de 

Minas Gerais, no semestre passado, o problema risco cardiovascular aumentado foi priorizado 

pela importância, pela urgência e pela capacidade de enfrentamento da equipe responsável 

pelo projeto. Nesse estudo percebeu-se que o grande “nó crítico” (fatores de risco) do 

problema acima são os hábitos e estilos de vida inadequados e a equipe tem ação direta sobre 

esse “nó crítico”, instruindo esses pacientes, com programa de caminhada e aulas de 

alongamento com fisioterapeuta, orientações sobre dietas com nutricionista e endocrinologista 

na atenção secundária, e orientações sobre os malefícios do tabagismo, do alcoolismo e do 

estresse.  Em relação à hipertensão arterial sistêmica foi demonstrado que a redução de 5 a 6 

mmHg da pressão arterial reduz o risco de doenças ateroscleróticas, acidente vascular cerebral 

e insuficiência cardíaca em até 15%, 40% e 50%, respectivamente, dentro de um período de 

cinco anos. (Luz, P.L.; CESENA F.H.Y., 2001). O objetivo primordial do tratamento da 

hipertensão arterial é a redução do risco da doença cardiovascular – minimizando as mortes 

prematuras e os eventos altamente incapacitantes, como os quadros de acidente vascular 

cerebral (AVC), independente se o médico optar por um tratamento medicamentoso e/ou por 

orientações e outros tipos de tratamentos multiprofissionais. É  importante  que  o   hipertenso  
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seja abordado de forma a considerar todos os fatores de risco presentes, minimizando-os, e 

não só a pressão arterial isolada. (DÓREA E.L.; LOTUFO P.A., 2004; SILVA G.V., 2004). Já 

em pacientes diabéticos (DM) tipo 2, as doenças cardiovasculares são responsáveis por até 

80% das mortes, sendo que essa população tem o risco relativo desse tipo de morte três vezes 

maior que da população em geral. A associação de uma alimentação rica em frutas e vegetais 

e a prevenção das complicações do diabetes se dão não só pelo controle da obesidade quanto 

pelo efeito dos fito nutrientes presentes nestes alimentos. É comprovado ainda que a prática 

regular de atividade física e a redução do peso podem reduzir a incidência de DM tipo 2 em 

indivíduos com intolerância à glicose. (GUIMARÃES et al, 2005). Deve-se destacar que a 

precoce identificação, a assistência oferecida e o acompanhamento adequado aos portadores 

de hipertensão e diabetes, e o estabelecimento do vínculo com as unidades básicas de saúde, 

são essenciais para o sucesso do controle desses agravos, prevenindo as complicações, 

reduzindo o número de internações hospitalares e a mortalidade das doenças cardiovasculares, 

além de reduzir o custo social e o custo que incorre ao SUS associado às doenças crônicas. 

(MS, Brasil, 2004).   

               Por outro lado, quando do estudo do módulo Saúde do Idoso, foi visto que em cinco 

anos a população de idosos da comunidade São Geraldo, hoje de 4,6% irá aumentar para 

11,2% e em dez anos a população de idosos irá aumentar para 17,0%. Portanto a comunidade 

do PSF São Geraldo, hoje considerada jovem, com 4,6% de idosos, passará para comunidade 

envelhecida, com 17,0% de idosos, em dez anos.  Dessa forma, é justificado o estudo da 

influência da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo, do etilismo nas doenças 

cardiovasculares dos idosos e a sua prevenção.  

               É necessário o desenvolvimento de programas que visam a promoção de um 

envelhecimento ativo e saudável. Muitos distúrbios crônicos comuns nos idosos podem ser 

controlados, limitados e até mesmo prevenidos, podendo as pessoas idosas ter uma maior 

probabilidade de manter uma boa saúde e independência funcional. Nos países em 

desenvolvimento, atualmente há um consenso sobre a importância da adoção precoce de 

hábitos de vida saudáveis para a prevenção de problemas de saúde. Todos os países 

concordam em colocar em prática programas de educação sanitária, com objetivo de prevenir  

doenças e complicações mediante modificações nos comportamentos humanos, destacando-se 

o Programa Saúde Família enquanto importante estratégia de atenção à saúde. (CABRERA et 

al, 2004).   
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4. Objetivo: 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

 Identificar os fatores de risco modificáveis e as seqüelas prevalentes presentes nos 

idosos cadastrados no SIS-HIPERDIA da ESF São Geraldo do Município de São 

Gotardo/MG.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

4.2.1.   Caracterizar essa população quanto ao sexo, faixa etária, idosos fortes, idosos frágeis, 

fatores de risco comportamentais, fisiológicos e doenças associadas.  

4.2.2.   Analisar a prevalência de fatores de risco modificáveis, as seqüelas e doenças crônicas 

prevalentes nessa população.                           

 

 

5. Materiais e Método: 

 

               O estudo foi desenvolvido no município de São Gotardo, com população de cerca de 

32.000 habitantes, situada na região do Alto Paranaíba. A população de estudo foi constituída 

pelos usuários idosos cadastrados no SIS-HIPERDIA – Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos - da Unidade de Saúde da Família São 

Geraldo, no período de 2009 a 2010. 

                Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, por estatística descritiva e 

análise de indicadores em saúde. Foram utilizadas como fonte dos dados as fichas de cadastro 

de SIS-HIPERDIA da Unidade de Saúde da Família São Geraldo (fichas HD), para os anos de 

2009 a 2010.                                                                                                                                      

               Foi elaborado um banco de dados com as características em estudo através do 

software Excel. Apresentação dos resultados foi por meio da estatística descritiva: distribuição 

absoluta, freqüência, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação e cálculo 

da razão de prevalência desses fatores de risco em relação às características demográficas e  
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clínicas dessa população. Em relação aos fatores éticos foi solicitado consentimento ao 

Secretário Municipal de Saúde de São Gotardo/MG para coleta desses dados.  

Na fase de coleta de dados, o ponto de partida foi a identificação de pessoas idosas 

registradas como portadoras de hipertensão arterial, diabetes melitus ou associação de 

hipertensão arterial com diabetes melitus. Utilizou-se a definição de idoso constante do art. 2º 

da Lei nº 8.842/94: aquela pessoa com 60 anos ou mais (Brasil. Lei nº 8.842 de 1994. Política 

Nacional do idoso). 

               Para as variáveis: Índice de Massa Corporal (IMC), pressão arterial (PA) foram 

aplicados os seguintes parâmetros: 

 

- o IMC é calculado através da divisão do peso (Kg) pela altura ao quadrado (m²). O IMC 

aceitável em idosos é diferente dos valores indicados para os adultos. Na faixa de 60 a 64 

anos o intervalo de índice considerado normopeso é de 23 a 28 Kg/m²; na faixa etária acima 

de 64 anos o IMC adequado deve estar entre 24 a 29 Kg/m²; obeso acima de 30Kg/m²; obeso 

classe I de 30,0 a 34,9 Kg/m²; obeso classe II de 35 a 39,9 Kg/m²; obeso classe III >/= 40,0 

Kg/m²; peso menor que o adequado: abaixo de 22,9 Kg/m² (COSTA,  E.F.A., 2001; Guia para 

o controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasil/2002). 

- os níveis pressóricos foram avaliados segundo a classificação do III consenso Brasileiro de 

Hipertensão Arterial.   

 

 

6. Resultados e Discussão: 

 

             Com os dados de identificação como sexo, idade, endereço, foi realizada uma 

conferência desses com os dos registros de atividades diárias nos cadernos dos ACS e dos 

prontuários dos pacientes localizados no PSF São Geraldo, excluindo-se as pessoas que, 

embora constassem no cadastro, já havia obituado (5 óbitos) ou ainda já haviam se                                                                                                                                                     

mudado (3 mudanças de endereço) da área de abrangência da equipe de saúde da família 

(ESF) no período 2009 a 2010. Além disso, procedeu-se a inclusão de pessoas não 

cadastradas no sistema de informação, mas que faziam parte do registro dos ACS e (ou) do 

prontuário dos pacientes (inclusão de 36 portadores de hipertensão e (ou) diabetes não 

cadastrados no SIS-HIPERDIA) da unidade de saúde São Geraldo (prontuário UBS). Assim,  
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uma listagem com 164 pessoas, contendo nome, sexo e endereço, conforme as informações  

das fichas HD, dos cadernos de registro dos ACS e do prontuário UBS, foi confeccionada, 

conforme fluxograma abaixo (fg. 1). 

 

                                

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 – Fluxograma da definição da população de estudo 

                              

 

- Características sócio-demográficas e clínicas da população de estudo, conforme 

tabelas 2, 3 e 4: 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos idosos, segundo sexo, idade.  

 

Sexo Número % 

Feminino 118 71,9 

Masculino 46 28,0 

 Idade (anos) Feminino Masculino 

 Número % Número % 

60 - 64 29 17,7 13 7,9 

65 - 69  25 15,2 10 6,1 

70 - 74 20 12,2 10 6,1 

75 - 79 24 14,6 8 4,9 

80 ou mais 20 12,2 5 3,0 
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136 
Fichas 

 

8 
Exclusõe

 

128 
pacientes 
 

164 
pacientes 
 

Inclusão de 36 portadores de 
hipertensão e (ou) diabetes não 
cadastrados no SIS-HIPERDIA 

3 mudanças 
de endereço 

5 
óbitos 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos idosos, segundo características clínicas. 

 

Hiperdia Feminino Masculino Total 

Diabéticos 2 6 8 

Diabéticos c/ 

hipertensão 

34 5 39 

Hipertensos 80 37 117 

IMC Número % 

Peso menor que o 

adequado 

15 9,2 

Normal  86 52,4 

Sobrepeso  23 14,0 

Obeso classe I 26 15,9 

Obeso classe II 9 5,5 

Obeso classe III 5 3,0 

Sedentarismo 84 51,2 

Caminhada, dança, 

exercício 

80 48,8 

Tabagismo anterior 16 9,8 

Tabagismo  5 3,0 

Etilismo  2 1,2 

Idosos fortes 81 49,4 

Idosos frágeis 83 50,6 
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos, segundo seqüelas e doenças crônicas prevalentes 

 

Sequelas e doenças crônicas prevalentes Número % 

Síndrome da imobilidade 3 1,8 

Alzheimer e outras demências 3 1,8 

Sequela de infarto agudo do miocárdio 3 1,8 

Trombose venosa profunda de MI 1 0,6 

Úlcera de perna (pé diabético) 4 2,4 

Sequela de AVC 9 5,5 

Cardiopatia 3 1,8 

Amputado de MI 2 1,2 

Hérnia de disco 2 1,2 

Renal crônico 3 1,8 

Sequela de fratura de colo de fêmur 2 1,2 

Marca-passo cardíaco 1 0,6 

Hipotiroidismo 1 0,6 

Total                 36                             22,0 

 

 

            Os resultados do presente estudo apontaram para uma predominância do sexo 

feminino (71,9%). É a feminização do envelhecimento. Em pesquisa realizada em João 

Pessoa-PB, foram encontrados 79,7% de mulheres idosas. Em Fortaleza-CE, as mulheres 

constituíram 66% (SANTOS et al, 2002; COELHO FILHO J. M., RAMOS L.R., 1999)  

No que diz respeito à faixa etária, os idosos apresentaram de 60 a 93 anos, sendo a 

média de 73,3 anos, a moda de 63 anos, a mediana de 73 anos e o desvio-padrão de 9 anos. O 

estudo apresentou a seguinte distribuição: entre 60 e 64 anos, 17,7% de mulheres e 7,9% de 

homens; entre 65 e 69 anos, 15,2% de mulheres e 6,1% de homens; entre 70 e 74 anos, 12,1% 

de mulheres e 6,1% de homens; entre 75 e 79 anos, 14,6% de mulheres e 4,9% de homens; 

acima de 80 anos, 12,2% de mulheres e 3,0% de homens.   

Quanto aos fatores de risco modificáveis, foram estudados: sobrepeso, obesidade, 

tabagismo, etilismo, sedentarismo.                                                                                                                                                                                          
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Pelo IMC, observou-se um percentual de sobrepeso de 14,0% e obesidade de 24,4% 

dos quais 15,9% eram obesos classe I, 5,5% obesos classe II e 3,1% obesos classe III. 

Pesquisas semelhantes revelaram 33,1% e 23,3% de obesidade em idosos (ZAITUNE et al, 

2006; DA CRUZ et al, 2004).  

            Quanto ao tabagismo, observou-se 9,8% de tabagismo anterior (deixaram o vício).  

Continuam fumando 3,0%, valor inferior à pesquisa semelhante que revelou 10% de 

tabagismo em idosos de Goiânia (FERREIRA et al, 2010), 27,6% em Fortaleza – CE 

(CAETANO et al, 2008), 19,6% em Bambui (PEIXOTO et al, 2006), 14,4% em Pelotas 

(SILVEIRA et al, 2009), 12,7% na amostra brasileira (PEREIRA et al, 2008), 7,6% em São 

Paulo (ALENCAR et al, 2000). 

Quanto ao etilismo, observou-se 1,2%, valor inferior à pesquisa semelhante que 

revelou 6,0% de etilismo em idosos de Goiânia (FERREIRA et al, 2010), 13,8% em Fortaleza-

CE, 3,2% em amostra de idosos brasileiros (PEREIRA et al, 2008)                                                                     

No que diz respeito ao sedentarismo, observou-se que 51,2% dos idosos são 

sedentários, dentre os quais um grande número de sequelados de AVC, amputados, dementes, 

Alzheimer, cardiopatas, idosos debilitados, idosos com síndrome da imobilidade. Enquanto 

isso, 48,8% praticam regularmente atividade física (caminhada, hidroginástica, bicicleta, salão 

de danças da 3ª idade). Pesquisa semelhante revelou 59,8% de sedentarismo em idosos de 

Goiânia (FERREIRA et al, 2010). 
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7. Conclusão:  

 

            Mediante a presente pesquisa identificamos o perfil de 164 idosos hipertensos e/ou 

diabéticos atendidos no PSF São Geraldo do município de São Gotardo. A abrangência deste 

estudo é relativamente limitada, ao analisarmos o caso de um município pequeno no interior 

do estado de Minas Gerais. Porém, deve-se considerar que a maioria dos municípios 

brasileiros é de pequeno porte. Assim sendo, estes resultados podem contribuir para o trabalho 

dos profissionais que lidam no cotidiano do PSF.  

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, observa-se entre os idosos hipertensos 

e/ou diabéticos atendidos no PSF São Geraldo no município de São Gotardo, uma 

predominância de indivíduos do sexo feminino. É a feminização do envelhecimento.                         

Os problemas de saúde tendem a aumentar e a se agravar com o avançar da idade.  

Hábitos saudáveis pode ser a chave para o controle dessas afecções. Percebe-se que há a 

necessidade de uma intervenção mais específica para essa faixa da população com o auxílio 

de recursos didáticos atrativos e de fácil compreensão. 

Foram identificados diversos fatores de risco modificáveis, como sobrepeso, 

obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Esses fatores de risco, se não controlados, 

podem aumentar a predisposição dos pacientes às doenças cardiovasculares, aumentando os 

custos para o sistema sanitário e diminuindo os anos de vida com                                                                                                                                        

qualidade para os indivíduos acometidos por essas enfermidades. Cabe aqui, portanto, uma                                                                                                                                     

intervenção via interação interprofissional que favoreça a mudança de hábitos e estilos de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ligados a esses fatores de risco modificáveis, importantes na promoção da saúde e                                                                                                                                                              

prevenção de complicações tanto para os portadores de hipertensão e/ou diabetes como para a 

população em geral que é usuária do PSF. 

            Em última análise uma abordagem insistente de pacientes deve ser instituída com o 

objetivo de prevenir ou pelo menos retardar o início do diabetes mellitus, hipertensão e a 

doença cardiovascular. O primeiro tipo de intervenção recomendada para estes pacientes é a 

modificação do estilo de vida, priorizando-se uma dieta saudável, a prática regular de 

atividade física, além do combate ao tabagismo, uso abusivo de álcool, conforme destacam 

vários autores (BRASIL.M.S. Datasus, 2005; FREITAS et al, 2006; LUZ, PL; CESENA, FHY, 

2001 ). A partir dos dados encontrados nesta pesquisa, foi possível o planejamento de ações  
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de estratégias de educação e cuidados à saúde destes usuários e a implantação de programas 

voltados especificamente para essa faixa etária e para a população em geral, usuária do PSF.   
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9. ANEXOS                                                


