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Introdução
As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais
de 1/3 das mortes no Brasil. A hipertensão arterial atinge,
no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas. Os melhores
resultados para o controle das afecções cardiovasculares
foram com programas direcionados às mudanças de
hábitos maléficos à saúde das pessoas, tais como:
combate ao sedentarismo, à obesidade, ao tabagismo, ao
etilismo. Atualmente, com a denominação de transição
demográfica, os idosos são a parcela da população que
mais cresce no Brasil. Essas mudanças requerem o
desenvolvimento de programas que visem à promoção
dos idosos.

Objetivo (s)
Identificar os fatores de risco modificáveis e as seqüelas
prevalentes nos idosos cadastrados no SIS-HIPERDIA da
ESF São Geraldo do Município de São Gotardo/MG.

Metodologia
Estudo epidemiológico transversal de estatística
descritiva através da ficha de cadastro de HIPERDIA da
Unidade de Saúde da Família São Geraldo,
desenvolvido no município de São Gotardo, no período
2009 a 2010.

Desenvolvimento
Uma listagem com 164 pessoas foi confeccionada e
alguns fatores de risco para doenças vasculares foram
avaliados.

Resultados
Os resultados do presente estudo apontaram uma
predominância do sexo feminino (71,95%). No que diz
respeito à faixa etária, os idosos apresentaram de 60 a
93 anos. Quanto aos fatores de risco modificáveis, foram
estudados: sobrepeso, obesidade, tabagismo, etilismo,
sedentarismo. Pelo IMC, observou-se um percentual de
sobrepeso de 12,80% e obesidade de 21,32%. Quanto ao
tabagismo, observou-se 9,75% de tabagismo anterior
(deixaram o vício). Continuam fumando 3,04%. Quanto
ao etilismo, observou-se 1,21%. No que diz respeito ao
sedentarismo, observou-se que 51,22% dos idosos são
sedentários, enquanto isso, 48,79% praticam
regularmente atividade física.

Considerações finais
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 e estresse.
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