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1 INTRODUÇÃO 

 Com o advento de inúmeros medicamentos que permitiram maior controle e 

tratamento mais eficaz das doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas, aliados aos 

avançados métodos diagnósticos e ao desenvolvimento de técnicas cirúrgicas cada vez mais 

sofisticadas e eficientes, houve aumento significativo da expectativa de vida do homem 

moderno. A conseqüência natural disso foi o aumento da vida média do homem, que hoje se 

situa em torno de 66 anos (20 anos a mais do que em 1950). Atualmente, estima-se, que a 

cada 10 indivíduos no mundo, um tenha mais de 60 anos, idade acima da qual é considerado 

idoso em nosso meio, segundo a Organização Mundial da Saúde. (NÓBREGA et al, 1999).

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que se repete também aqui 

no Brasil. Segundo dados do IBGE, no ano de 2030 o Brasil terá a sexta população mundial 

em número absoluto de idosos. As doenças ligadas ao processo do envelhecimento levam a 

dramático aumento dos custos assistenciais de saúde, além de importante repercussão social, 

com grande impacto na economia dos países. A maioria das evidências mostra que o melhor 

modo de otimizar e promover a saúde no idoso é prevenir seus problemas médicos mais 

freqüentes. Estas intervenções devem ser direcionadas em especial à prevenção das doenças 

cardiovasculares (DCV), consideradas a principal causa de morte nessa faixa etária. Por outro 

lado, o sedentarismo, a incapacidade e a dependência são as maiores adversidades da saúde 

associadas ao envelhecimento. As principais causas de incapacidade são as doenças crônicas, 

incluindo as seqüelas dos acidentes vasculares encefálicos, as fraturas, as doenças reumáticas 

e as DCV, entre outras.         

 O Centro Nacional de Estatística para a Saúde estima que cerca de 84% das pessoas 

com idade igual ou superior a 65 anos sejam dependentes para realizar as suas atividades 

cotidianas, constituindo-se no maior risco de institucionalização. (NÓBREGA, et. al., 1999).

 Estima-se que em 2020 ocorrerá aumento de 84 a 167% no número de idosos com 

moderada ou grave incapacidade. Entretanto, a implantação de estratégias de prevenção, 

como a prática da atividade física regular e de programas de reabilitação poderão promover a 

melhora funcional e minimizar ou prevenir o aparecimento dessa incapacidade (NÓBREGA, 

et. al., 1999). 
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2 OBJETIVOS 

  Ampliar a recomendação de atividades de promoção a saúde aos idosos do sexo 

masculino, buscando proporcionar a eles então uma melhor qualidade de vida. 
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3 QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS DO SEXO MASCULINO 

 

A qualidade de vida dos idosos está associada a diversos fatores: físicos, sociais, 

psicológicos e também culturais 

Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2006), uma das causas da 

baixa qualidade de vida entre os indivíduos acima de 60 anos é a pouca capacidade funcional 

e a falta de aptidão física dessas pessoas. A capacidade cardiovascular, massa muscular, força 

muscular e flexibilidade sofrem declínio com o avançar da idade e com a falta de movimentos 

do corpo. 

No entanto, o aumento da expectativa de vida para a mulher é mais significativo do 

que para o homem, havendo várias explicações para essa diferença, dentre elas podemos citar: 

 Diferenças no consumo de tabaco e álcool: sendo estes produtos muito mais consumidos 

pelos homens. O fumo e o álcool estão associados às causas de morte mais importantes na 

faixa etária acima de 45 anos. 

  Diferenças de atitude em relação às doenças: as mulheres são, em geral, mais atentas ao 

aparecimento de sintomas, têm um conhecimento melhor das doenças e utilizam mais os 

serviços de saúde do que o homem (Lewis 1985). 

Esses fatores levam a mulher a ter em média alguns anos de vida a mais do que o 

homem, fazendo necessário, portanto ter uma maior preocupação com a saúde dos idosos do 

sexo masculino. 

Dentre os hábitos saudáveis encontra-se a prática regular de exercícios físicos, Vários 

estudos comprovam que o, quando bem orientado, promove efeitos benéficos à saúde. 

Conforme Berger e McInman, (1993 apud Samulski, 2002, p.308), a influência do exercício 

físico no processo de envelhecimento afeta diretamente a qualidade, se não a quantidade de 

vida. 

De acordo com os estudos de Kura et al. (2007, p.120), para tentar minimizar os 

declínios fisiológicos que são inevitáveis durante o processo de envelhecimento, muitas 

instituições de saúde estão propondo a utilização de exercícios físicos como estratégia viável 

para melhorar as condições de saúde dos idosos.  

As evidências, portanto sugerem que a atividade física regular e o estilo de vida ativo 

têm papel fundamental na prevenção e no controle das doenças crônicas não-transmissíveis, 

sendo importante enfatizar que estimular a prática regular da atividade física é fundamental 

para envelhecer com saúde e qualidade. 
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4 O ENVELHECIMENTO E AS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS  

  

Do ponto de vista fisiológico, o processo do envelhecimento não ocorre 

necessariamente em paralelo ao avanço da idade cronológica, apresentando considerável 

variação individual. Este processo é marcado por um decréscimo das capacidades motoras, 

redução da força, flexibilidade, dificultando a realização das atividades diárias e a 

manutenção de um estilo de vida saudável. 

 As alterações fisiológicas de perda da capacidade funcional ocorrem durante o 

envelhecimento em idades mais avançadas, comprometendo a saúde e a qualidade de vida do 

idoso. O processo de envelhecimento evidencia mudanças que acontecem em diferentes 

níveis: 

 

4.1 Sistema Cardiovascular 

 

O coração é uma bomba que, com a idade, precisa fazer um esforço maior por causa das 

resistências arteriais crescentes. Com o passar dos anos a parede arterial sofre uma alteração, 

manifestando então um endurecimento e um aumento da espessura das paredes. No repouso 

ou esforço, o débito cardíaco diminui progressivamente em função da idade. Considerando 

que o volume de ejeção sistólica também diminui com o esforço, um débito cardíaco 

suficiente somente pode ser obtido mediante um aumento correspondente da freqüência 

cardíaca. Mas esta regulação torna-se mais difícil, pois a freqüência cardíaca máxima também 

diminui com a idade. (MANIDI; MICHEL, 2001, p. 1) 

Durante o envelhecimento pode ocorrer outros fatores, incluindo o aumento da pressão 

arterial, o declínio no VO 2 máximo, perda da massa muscular e aumento da massa de 

gordura. 

 

4.2 Sistema Respiratório  

 

No decorrer do processo de envelhecimento ocorre um enfraquecimento da musculatura 

da respiração, devido ao enfraquecimento dos músculos esqueléticos e ao enrijecimento da 

parede torácica, levando a uma dificuldade maior para executar a dinâmica respiratória. 

Na parede torácica, ocorre aumento da rigidez, calcificação das cartilagens costais, 

calcificação das articulações costais e redução do espaço intervertebral. Quanto ao 
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funcionamento do Sistema Respiratório ocorre redução da forca dos músculos respiratórios, 

redução da taxa de fluxo expiratório e redução da pressão arterial de oxigênio (PASI, 2006). 

O único músculo que parece não costuma ser afetado pelo envelhecimento é o diafragma 

que, no idoso, apresenta a mesma massa muscular que indivíduos mais jovens (GORZONI; 

RUSSO, 2006). 

 

4.3 Sistema Endócrino (Função Metabólica)  

 

No decurso do processo de envelhecimento, observa-se um aumento da gordura 

corporal, outro fator importante a ser observado com a idade é o aumento dos riscos de 

diabetes. 

 

4.3.1 Obesidade 

 

Com o envelhecimento, há uma perda progressiva da massa magra devido ao aumento 

da proporção de gordura corpórea, além da diminuição da estatura, relaxamento da 

musculatura abdominal, cifose e alteração da elasticidade da pele.                                                  

A obesidade leva a distúrbios das condições de saúde do organismo. Essas alterações 

podem ser representadas por distúrbios, como aumento do risco de doenças de grande morbi-

mortalidade como a DM, hipertensão arterial (HA), dislipidemias, doenças cardiovasculares 

(DCV) e câncer e aumento do risco de morte. Além disso, pode estar associada a outras 

doenças que podem interferir na qualidade de vida do indivíduo obeso. 

 

4.3.2 Diabetes Melito 

  

O diabetes melito é um problema de saúde pública, sua freqüência aumenta com a 

idade, cerca de 20% dos idosos apresenta esta anomalia, sendo a mais freqüente o diabetes do 

tipo II (85% a 90% dos casos), chamada diabetes gordurosa ou também diabetes da 

maturidade. (MANIDI; MICHEL, 2001, p. 160). 

 O diabetes do tipo II é considerada uma doença silenciosa, podendo ser descoberta por 

acaso durante algum exame. Seu tratamento é fundamental devido à gravidade de suas 

possíveis complicações, tais como: infartos, danos renais, entre outros. 
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4.4 Sistema Locomotor 

 

4.4.1 Força 

 

Estudos evidenciam que a força muscular atinge seu pico por volta dos trinta anos de 

idade e é satisfatoriamente preservada até os cinqüenta anos (DESCHENES, 2004). Contudo, 

um declínio da força ocorre entre os cinqüenta e sessenta anos de idade, com um grau bem 

mais rápido de diminuição após os sessenta anos (KAUFFMAN, 2001). 

Quando medida depois da quinta década de vida, a taxa de progressão de redução da 

força se dá em torno de 8 a 15% por década, e tanto homens quanto mulheres exibem o 

mesmo padrão de diminuição da força durante o envelhecimento. (DESCHENES, 2004; 

KAUFFMAN, 2001). 

Aniansson et al., (1992, apud DAVINI e NUNES, 2003) e Deschenes (2004), 

acompanhando por um período de onze anos nove indivíduos do sexo masculino com idade 

entre 79 e 82 anos, constataram uma redução de 35% para contração isométrica e 25% para 

contração isocinética para extensores dos joelhos. 

Os comprometimentos adicionais na função muscular, associados às doenças agudas 

ou crônicas, às hospitalizações por trauma ou por cirurgia e à inatividade, podem acelerar o 

declínio da força muscular (KAUFFMAN, 2001). 

Importante também ressaltar que o envelhecimento progride a uma velocidade 

diferente em indivíduos distintos. 

 

4.4.2 Resistência 

 

O declínio na resistência muscular é um aspecto que contribui para a perda funcional e 

para a incapacitação nos idosos. Em comparação com adultos mais jovens, os mais velhos são 

obrigados a ativar um percentual maior da massa muscular reduzida para produzir a mesma 

força, isto é, exercícios realizados com uma intensidade determinada requerem um percentual 

mais elevado da capacidade máxima em pessoas idosas. Isso resulta do estabelecimento 

precoce da fadiga em conseqüência de um maior estresse metabólico (KAUFFMAN, 2001). 

A densidade capilar e o aporte sangüíneo reduzido, o comprometimento do transporte 

de glicose, a menor densidade mitocondrial, a diminuição da atividade das enzimas oxidativas 

e a taxa de repleção de fosfocreatina reduzida contribuem para o decréscimo na resistência 

muscular verificado em pessoas com idade avançada (KAUFFMAN, 2001). 
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4.4.3 Flexibilidade 

 

O prognóstico da perda da mobilidade aflige e preocupa seriamente qualquer pessoa, 

em particular os idosos: a diminuição progressiva na amplitude do movimento articular e o 

aumento do enrijecimento articular caracterizam o avançar da idade. As causas específicas e a 

importância dessas mudanças na velhice não são suficientemente claras. A diminuição da 

amplitude de movimento pode envolver a deterioração da cartilagem, dos ligamentos, dos 

tendões, do fluido sinovial e dos músculos. O colágeno, um dos primordiais componentes do 

tecido conectivo, torna-se mais denso com o passar dos anos, revelando-se, 

concomitantemente, um decréscimo da elastina. Desconhecem-se quais desses fatores 

desempenham papel mais relevante com relação à velhice: no entanto, à medida que ela vai se 

instalando, a calcificação da cartilagem e dos tecidos ao seu redor vai aumentando; surge uma 

tendência ao encurtamento dos músculos, ao desenvolvimento da artrite e de outras condições 

ortopédicas negativas, que intensificam a restrição do movimento articular e reduzem a 

elasticidade e a tolerância da compressão a coluna vertebral (MISNER, MASSEY, BEMBEN, 

GOING & PATRICK, 1992).  

Quando se envelhece, a amplitude de movimentos durante a caminhada e as 

articulações da extremidade inferior tornam-se progressivamente limitadas.  O idoso dá 

passadas mais curtas que o indivíduo jovem, atualizando, pois, uma contenção na amplitude 

da flexão e extensão do quadril e uma reduzida flexibilidade de tornozelos.  

O status de saúde de um indivíduo e qualquer progresso em sua integridade articular 

associados ao envelhecimento são capazes de afetar amplitudes de movimentos selecionados. 

A relação entre a amplitude de movimentos e atividade física ainda não se encontra 

devidamente estabelecida (WALKER, SUE, MILES-ELKOUSY, FORD & TREVELYAN, 

1984).  

De acordo com DANTAS (1999, p. 205), a limitação da amplitude articular pelo 

aumento do número de anos vividos incide mais sobre determinas articulações. 

Com o envelhecimento ocorre também a perda de massa muscular (sarcopenia), 

diminuição da potência muscular devido à perda das fibras de contração rápida, o que diminui 

a velocidade de contração muscular e esta perda nos músculos pode aumentar a incidência de 

quedas, os tendões se tornam mais rígidos, podem ocorrer alterações degenerativas articulares 

e também diminuição da massa óssea, podendo o idoso apresentar osteoporose. 

 O declínio da capacidade de se adaptar ao meio em que se vive, é algo natural, 

progressivo e irreversível. As modificações citadas acarretam dependência e 
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conseqüentemente prejuízo no ato de se alimentar, tornando o individuo mais vulnerável, 

podendo surgir alta incidência de má nutrição e de processos patológicos nesse grupo. Mas 

nem todas as alterações são típicas do envelhecer, pois os indivíduos envelhecem em 

diferentes proporções. (CARDOSO, 2009). 

5 EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NOS IDOSOS 

A atividade física é um componente do estilo de vida moderno que nas suas distintas 

modalidades constituem atividades vitais para a saúde e o bem estar do ser humano em geral.

 A atividade física regular estimula o sistema cardiovascular, reduzindo os riscos de 

doenças vasculares, infartos e acidente vascular cerebral (AVC), também influencia 

favoravelmente no controle das taxas de colesterol e pressão arterial.                                

 Impactos positivos também são obtidos em portadores de doenças respiratórias, tais 

como: 

 Melhora da resistência aeróbia 

 Melhora dos desempenhos físicos 

 Diminuição da fadiga muscular e da dispnéia 

 Melhora da qualidade do sono 

 Redução da média de hospitalizações        

   A mobilizar as gorduras a AF reduz a obesidade e produz benefícios no tratamento de 

doenças associadas à mesma, como a redução da taxa de triglicerídeos, elevando o chamado 

bom colesterol (HDL), regulação da pressão arterial e também das taxas de glicose, o que é 

muito importante para os idosos que sofrem com essas disfunções.         

 A atividade física também é recomendada para manter e/ou melhorar a densidade 

mineral óssea e prevenir a perda de massa óssea exercendo efeito positivo na preservação da 

massa óssea, entretanto, ela não deve ser considerado como um substituto da terapia de 

reposição hormonal. Ocorre também uma melhora da força, massa muscular e flexibilidade 

articular, notadamente, em indivíduos acima de 50 anos.     

 Nota-se também uma diminuição da incidência de quedas e no risco de fraturas, para 

maior benefício nesses pacientes deve incluir treinamento de equilíbrio, caminhadas e 

exercícios de força. 
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 Os idosos portadores de osteoartrose também podem e devem praticar AF regular, desde 

que adaptada à sua condição. ((NÓBREGA, et. al., 1999). A AF se constitui em um excelente 

instrumento de saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso, induzindo várias 

adaptações fisiológicas e também psicológicas.  

6 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA IDOSOS   

Na elaboração de um programa de exercícios físicos é importante ter o conhecimento 

específico sobre a faixa etária do individuo e sobre as modificações que ocorrem nesse 

período, além de considerar suas peculiaridades individuais.    

 Em se tratando de indivíduos idosos, a prescrição de exercícios deve contemplar os 

diferentes componentes da aptidão física: condicionamento cardiorrespiratório, força 

muscular, composição corporal e flexibilidade. Essa abordagem assegura a manutenção da 

mobilidade e da agilidade, prolongando a independência do idoso e melhorando sua qualidade 

de vida.             

 Um programa de AF para o idoso deve estar dirigido para quebrar o ciclo vicioso do 

envelhecimento, melhorando sua condição aeróbica e diminuindo os efeitos do sedentarismo. 

Deve maximizar o contato social, reduzindo a ansiedade e a depressão, comuns nessa faixa 

etária, no entanto antes de iniciar qualquer tipo de exercício é necessário que o idoso seja 

submetido a uma avaliação médica.        

 A escolha da modalidade de exercício deve valorizar acima de tudo as preferências 

pessoais e possibilidades do idoso. É importante enfatizar que o planejamento dos exercícios 

deve ser individualizado, levando em consideração os resultados da avaliação pré-participação 

e as co-morbidades presentes.         

 Após a avaliação pré-participação, uma ou mais modalidades podem ser contra-

indicadas em decorrência de doenças encontradas no indivíduo. O lazer e socialização devem 

integrar um programa bem-sucedido. Para que tal ocorra, as atividades devem ser, sempre que 

possível, em grupo e variadas.        

 Exercícios de elevada intensidade e a conseqüente solicitação do sistema anaeróbio 

devem ser evitados, por conduzirem a um maior desgaste muscular e aumentarem o risco de 

lesões nessas estruturas, além de produzirem efeitos sobre o VO 2 máximo, limiar anaeróbio e 

respostas cardiorrespiratórias, que são muito similares aqueles obtidos através de exercícios 

de baixa e moderada intensidade (Marques, 1996; Matsudo & Matsudo, 1993; Faro Jr., 

Lourenço & Barros Neto 1996 c). Os exercícios nunca devem ser realizados até a exaustão, 
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fadiga e na presença de dor, pois esses são fatores que podem indicar a realização de 

atividades intensas, respostas dessa natureza, recomendam a interrupção da sessão de 

exercícios e a necessidade de redimensionamento da prescrição (Marques, 1996; Matsudo & 

Matsudo, 1993).         

 Segundo WEINECK (1991 e ACSM (1994) devem estar incluídos em um programa 

de exercícios para idosos o treino da força muscular, da mobilidade articular e da resistência; 

a preocupação quanto a essas variáveis se deve a notável diminuição da força muscular após 

os 60 anos de idade (PHILLIPS & HASKEL apud MARQUES, 1996), do mesmo modo, a 

flexibilidade e a resistência diminuem com a idade, sabe-se, porém, que esta perda é maior 

quando os indivíduos não fazem qualquer atividade física. Desse modo, mesmo que se 

verifique uma redução da capacidade de trabalho com o avanço da idade, a atividade física e o 

treino podem contrabalançar estas alterações já mencionadas (MARQUES, 1996). 

 Exercícios de alongamento devem ser realizados sem movimentos balísticos, com 

movimentos graduais até o ponto de ligeiro desconforto, e devem acompanhar as sessões de 

exercícios aeróbicos e de força. É necessário maior cuidado na execução dos movimentos, 

para minimizar o risco de lesões.       

 Idealmente, deve-se praticar exercícios se possível em todos dos dias da semana. 

Dessa forma, mais provavelmente pode-se atingir o gasto energético necessário para obtenção 

dos benefícios para a saúde.         

 A segurança é primordial, não só do ponto de vista cardiovascular, mas também em 

relação ao aparelho locomotor. É importante considerar sua menor capacidade de adaptação 

aos extremos de temperatura e maior dificuldade de regulação hídrica. Devemos orientar 

quanto ao vestuário e calçados, estimular a hidratação durante a atividade e assegurar 

ambientes ventilados, bem iluminados e com pisos antiderrapantes.   

 Finalmente, a AF deve ser incentivada e estimulada para indivíduos idosos, inclusive 

através de iniciativas do poder público e/ou privado, como já existente em várias cidades do 

Brasil, visto se constituir em excelente instrumento de promoção da saúde. Não existe 

nenhum segmento da população que obtenha mais benefícios com a AF do que os idosos.  

6.1 Sugestões de Exercícios          

O programa de exercícios para idosos deve proporcionar benefícios em relação às 

capacidades motoras que apóiam a realização das atividades da vida diária, melhorando a 

capacidade de trabalho e lazer e alterando a taxa de declínio do estado funcional (MARQUES, 
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1996; FARO JR., LOURENÇO & BARROS NETO, 1996c; ACSM, 1994).   

 Os objetivos de um programa de exercícios devem estar relacionados com as 

modificações que são decorrentes no processo de envelhecimento.  tais como:    

 Promover atividades recreativas (para a produção de endorfina e andrógeno 

responsável pela sensação de bem-estar e recuperação da auto-estima); 

 Atividades de sociabilização (em grupo, com caráter lúdico);   

 Atividades moderadas e progressivas (preparando gradativamente o organismo 

para suportar estímulos cada vez mais fortes);    

 Atividade de força, com carga (principalmente para os músculos responsáveis 

por sustentação/postura, evitando cargas muito fortes e contrações 

isométricas);         

 Atividades de resistência (com vista à redução das restrições no rendimento 

pessoal);  

 Exercícios de alongamento (ganho de flexibilidade e de mobilidade) e 

 Atividades de relaxamento (diminuindo tensões musculares e mentais).  

7 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

Algumas recomendações devem ser observadas para segura e adequada realização de 

exercícios  
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8 PLANO DE AÇÃO 

 
8.1 Definições dos Problemas 

 
- Aumento da população idosa; 
- Poucas opções de lazer; 
- Sedentarismo; 
- Aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
- Pouco interesse e/ou informação 

 
8.2 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico do Município 
de Campo Belo - MG 

Município de Campo Belo – PSF Arnaldos 

Principais Problemas                       Importância       Urgência*      Capacidade de            Seleção 
                                                                                                                Enfrentamento  
Sedentarismo                                           Alta                    6                        Parcial                         1 

Aumento das DCNT                                Alta                    5                        Parcial                         2     

Sobrepeso ou Obesidade                         Alta                     5                       Parcial                          2 

Pouco interesse e/ou informação             Alta                     5                      Parcial                          3 

Depressão                                                Alta                     4                      Parcial                          4 

* Total de pontos distribuídos:30 

As informações acima citadas foram obtidas através de dados levantados pela equipe de saúde 

do PSF Arnaldos 

 

8.3 Descrição do problema selecionado 

Dificuldade de adesão da população idosa do sexo masculino as atividades de promoção 
á saúde.  
 

Assim como em todo mundo, o aumento da população idosa brasileira gera a 

preocupação com a qualidade de vida desta mesma população. Sabe-se que por questões 

socioculturais o homem apresenta, em muitas regiões, menor aderência as atividades de 

promoção e prevenção a saúde desenvolvida pelos órgãos de saúde. Desta forma o estudo da 

qualidade de vida desta população justifica-se na busca por mecanismos que possibilitem a 

prestação de um cuidado direcionado e qualificado ao individuo.  

Apesar de ações sistemáticas de busca ativa a população acima citada, apresenta baixa 

aderência às atividades de promoção e prevenção à saúde desenvolvidas na área a ser 
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estudada (PSF-Arnaldos). Tendo em vista o aumento continuo da população idosa e do 

sedentarismo, assim como a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis nesta faixa 

etária, identificar se estes indivíduos apresentam um nível de qualidade de vida satisfatório é 

essencial para o direcionamento das atividades e ações de intervenção a saúde desta 

comunidade. 

 
Descritores do problema “Dificuldade de adesão da população idosa do sexo masculino 
as atividades de promoção á saúde” – PSF Arnaldos 

Descritores                                                                    Valores                        Fontes 

Hipertensos cadastrados 188 SIAB 
Hipertensos confirmados 173 Registro da equipe 
Hipertensos acompanhados 142 Registro da equipe 
Hipertensos controlados 121 Registro da equipe 
Diabéticos cadastrados 67 SIAB 
Diabéticos confirmados 59 Registro da equipe 
Diabéticos acompanhados 35 Registro da equipe 
Diabéticos controlados 28 Registro da equipe 
Sedentários 115 Registro da equipe 
Tabagistas 42 Registro da equipe 
Sobrepeso 59 Registro da equipe 
Doenças cardíacas 39 Registro da equipe 

 
 
 
8.4 Explicação do Problema 
 
Segue- se logo abaixo o quadro com a explicação do problema a ser enfrentado 
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Explicação do Problema - Dificuldade de adesão da população idosa do sexo masculino as atividades de promoção á saúde.  
 

Ambiente Político, 
Cultural, Ambiental 
e Socioeconômico. 

Sedentarismo, 
Hábitos 
alimentares e 
estilo de vida 
Excesso de Peso 

Conhecimento 
sobre os riscos e 

agravos 

Obesidade, DCNT, 
Estresse e Depressão 

Falta de 
interesse/ 

informação 

Dificuldade 
de adesão da 
população 
idosa do  sexo 
masculino as 
atividades de 
promoção á 
saúde.  

 

Problema 

Hábitos e 
Estilo de 
Vida 
 

Modelo de 
Desenvolvimento 

Econômico e social 

Políticas 
Públicas 

Modelo Assistencial 

Estrutura dos 
serviços de saúde e 
no processo de 
trabalho 
 

Apoio diagnóstico                      
Assistência Profissional          
Capacitação de Pessoal      

Referencia e contra referencia  
 

Melhorar o acompanhamento de riscos e agravos; 
Aumentar a autonomia do paciente idoso na busca 

de uma melhor qualidade de vida. 

Resposta do sistema de 
saúde  

Pode 

         Pode 

Causas

 

 

Estão Associados com a ocorrência de  Influenciam 

Interfere na 
 

Modifica o desenvolvimento 
de risco ou agravo 

Determinam o 

Influenciam 

Relacionam-se com 
o aumento da 

Conseqüências 

 

  Por Ex. 

       Por Ex. 
     Influenciam 

Interferem no (ou na) 

Interferem na 
 

  Pode     
Causar 
 

    Podem  diminuir a  ocorrência de 
 

 Causa 
 

 
 

 
Sobrepeso/Obesida
de, Doenças 
Cardiovasculares, 
diabetes, 
hipertensão 
depressão, etc 
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8.5 Nós Críticos 
 
Hábitos e Estilos de vida 
Nível de informação 
Processo de trabalho entre equipes (PSF e NASF) 
 
8.6 Desenho das operações para os nós críticos do problema  
“Dificuldade de adesão da população idosa do sexo masculino as atividades de 
promoção á saúde”. 
 
Nó Crítico Operação/ 

Projeto 
Resultados 
esperados 

Produtos 
esperados 

Recursos 
necessários 

Hábitos e estilo 
de vida 
 

+ Saúde 
Modificar os 
hábitos e 
estilos de vida 

Melhora na 
qualidade de 
vida de idosos 
do sexo 
masculino 

Caminhadas 
orientadas, 
Grupos de 
ginástica e 
divulgação 

Organizacional 
Cognitivo 
Político 

Nível de 
Informação 
 
 

+ Saber 
Proporcionar a 
população em 
questão 
informações 
necessárias 
sobre os riscos 
de um estilo de 
vida 
inadequado 

Aumento do 
número de 
idosos 
informados 
sobre os riscos 
a saúde  

Divulgação em 
rádios e 
folhetos 
educativos; 
avaliação da 
qualidade de 
vida da 
população 
sedentária  

Organizacional 
Cognitivo 
Financeiro 
 

Processo de 
trabalho entre 
equipe (PSF e 
NASF) 
 
 

+ Cuidar 
Incluir 
mecanismos de 
referência e 
contra 
referência e 
melhorar os 
cuidados para 
com idosos do 
sexo 
masculinos  

Aumento do 
numero de 
participantes 
idosos 
masculinos 
participantes 
das atividades 
de promoção à 
saúde  

Recursos 
humanos 
capacitados e 
mecanismos de 
referencia e 
contrareferencia 
implantados 

Cognitivo 
 
Organizacional 
 
Político 
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8.7 Identificação dos recursos críticos 
 
Operação/Projeto Recursos Críticos 
+ Saúde Político: Conseguir espaço nas rádios 

locais 
+ Saber Financeiro: Aquisição de recursos para a 

impressão de folhetos educativos 
Político: Conseguir divulgar nas rádios 
locais 

+ Cuidar Político: Articulação entre setores da 
saúde e comprometimentos dos 
profissionais envolvidos 

 
8.8 Plano Operativo 
 
Operações Resultados Produtos Ações 

estratégicas 
Prazo 

+ Saúde 
Modificar os 
hábitos e 
estilos de 
vida de 
idosos do 
sexo 
masculino 

Melhora na 
qualidade de 
vida de idosos 
do sexo 
masculino 

Caminhadas 
orientadas, grupos 
de ginástica, 
acompanhamento 
nutricional e 
divulgação 

Apresentar o 
projeto 
Apoio das 
associação de 
bairro 

Apresentar o 
projeto; 
início das 
atividades em 
2 meses 

+ Saber 
Proporcionar 
a população 
de idosos do 
sexo 
masculino 
informações 
necessárias 
sobre como 
aumentar a 
qualidade de 
vida 

Aumento do 
número de 
idosos não 
praticantes 
das atividades 
de promoção 
a saúde, 
informados 
sobre seus 
riscos  

Campanhas 
educativas em 
rádios e 
distribuição de 
folhetos 
educativos; 
avaliação simples 
sobre o nível de 
informação sobre 
os riscos da 
inatividade  

Apresentar o 
projeto  

Apresentar o 
projeto; 
iniciar em 2 
meses, 
avaliação 
semestral e 
término em 12 
meses 

+ Cuidar 
Incluir 
mecanismos 
de referência 
e contra 
referência e 
melhorar os 
cuidados para 
com idosos 
do sexo 
masculinos 

Aumento do 
número de 
idosos do 
sexo 
masculino 
praticantes 
das ações de 
promoção a 
saúde. 

Recursos 
humanos 
capacitados e 
mecanismos de 
referencia e 
contrareferencia 
implantados 

Apresentar o 
projeto 

Apresentar o 
projeto; 
Iniciar em 3 
meses  
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8.9 Detalhamento das ações 

 

Operação/Projeto Ações 

+ Saúde Palestras educativas, reuniões de quarteirão, 
distribuição de panfletos, planejamento 
alimentar e avaliação nutricional e atividades 
físicas orientadas (caminhada e ginástica).  

+ Saber Reuniões com aplicações de questionários 
simples para avaliar a qualidade de vida, 
palestras educativas com distribuição de 
panfletos e campanha educativa nas rádios 
locais, visando o aumento no nível de 
informação 

+ Cuidar Reuniões mensais entre os profissionais 
envolvidos buscando a integração dos 
mesmos e avaliação dos resultados (aceitação 
dos participantes das atividades propostas, 
nível de informação, entre outros). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Para finalizar devemos ressaltar que a prática de atividade física deve ser sempre 

indicada e acompanhada por profissional qualificado, incluindo médicos, fisioterapeutas e 

profissionais de educação física. Outro ponto importante, que não deve ser esquecido, é a 

adoção de uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras e fibras. A atividade 

física consiste em exercícios bem planejados e bem estruturados, realizados repetitivamente. 

Eles conferem benefícios aos idosos praticantes e têm seus riscos minimizados através de 

orientação e controle adequados. Esses exercícios regulares aumentam a longevidade, 

melhoram o nível de energia, a disposição e a saúde de um modo geral, afetam de maneira 

positiva o desempenho intelectual, o raciocínio, a velocidade de reação, o convívio social, 

levando a uma melhora significativa em sua qualidade de vida, a palavra de ordem para a vida 

do idoso é MOVIMENTO. 
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