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As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação,

representam a principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por mais

de 30% dos óbitos registrados, a hipertensão arterial sistêmica (HAS)

participa de quase metade delas. Segundo o IBGE (2010) a prevalência de

HAS em idosos varia de 52% a 63% o que permite identificar como um

problema de saúde pública, conferindo ao paciente um alto risco

cardiovascular.

Devido às modificações fisiologias e fisiopatológicas no idoso, para o

tratamento da HAS se faz necessário o controle pressórico como forma de

redução do risco cardiovascular.

Para o tratamento da HAS, mudanças no estilo de vida se faz

necessário, como atividade física e redução do peso corporal, além de

restrição do sal na dieta, associado ou não ao uso de medicamentos que

podem também ser administrados isolados ou em associação (PRADO;

RAMOS; VALLE, 2003).

Concluir-se que houve dificuldade para implantar as intervenções em

detrimento da inexistência do cuidador familiar. Porém, mesmo assim, o paciente

destacou ter diminuído o consumo de carboidratos, aumentado o consumo de

verduras, diminuído a ingesta de sal e das garrafadas, ter adotado caminhadas 3

vezes por semana e alegou que logo iria passar para 5 vezes por semana,

afirmou o uso regular de medicamentos, apenas “esquecendo um dia ou outro de

tomar” (SIC) e que a PA estava em 130x80 mmHg, confirmado pela aferição dos

acadêmicos de Medicina que identificaram, também, a redução de 3,2 Kg do peso

corporal e do IMC que passou de 26,7 para 25,4.

Desta forma, mesmo com o paciente ainda não tendo adotado todas as

sugestões de mudança de estilo de vida propostas, ficou evidente que adoção de

medidas, como alimentação saudável, controle do peso, moderada ingesta de sal,

praticar atividade física e fazer uso regular dos medicamentos promove benefícios

no controle da Pressão Arterial.
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Demostrar a importância da mudança do estilo de vida no controle da

hipertensão arterial.

3ª Etapa: Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) HAS é condição

clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥

140 e/ou 90 mmHg, e, ainda, é a causa mais comum de doenças cardiovasculares,

afetando aproximadamente 20% da população adulta em sociedades

industrializadas.

4ª Etapa:

– Incentivar mudança de hábitos de vida como alimentação adequada, práticas de

exercício físico de forma correta e continua e promover um processo

educacional sobre a HAS e benefícios e malefícios do descontrole da PA;

–Esclarecer a importância do uso correto das medicações no controle pressórico;

–Estimular a participação ativa do paciente e de seus familiares no processo de

adesão ao tratamento e monitorização da PA e conversar com a família com o

objetivo de implementar a figura do cuidador familiar;

–Despertar a importância de uma alimentação saudável e acessível ao paciente e

que auxilie no controle do nível pressórico.

5ª Etapa: foram realizadas diversas orientações ao paciente, que não puderam ser

realizadas por escrito devido à dificuldade de leitura do paciente e pela falta de

cuidador familiar, como:

1. Orientação quanto à alimentação para redução do peso e controle da PA;

2. Sugestão de redução de ingesta de sal;

3. Recomendação da não utilização de “medicamentos” em forma de

“garrafadas” compradas pelo paciente e não havia rótulo com a composição;

4. Indicação de caminhada de 30 minutos por dia, 5 (cinco) vezes por semana;

5. Aconselhamos a importância de uso regular dos medicamentos para melhor

controle da Pressão Arterial e da Glicemia;

6. Tentamos um trabalho para que os familiares revezassem no papel de

cuidador familiar, pois o paciente relatou que tem “20 netos já crescidos”

(SIC), entretanto não foi possível o contato com nenhum familiar para que

fossem alertados da importância.

1ª Etapa: Paciente A.L.S., 83 anos, sexo masculino, pardo, casado,

brasileiro, natural do Maranhão, reside em Aparecida de Goiânia, zona

urbana, católico não praticante, aposentado. Reside em casa de alvenaria

de 6 cômodos, com saneamento básico. Afirma tomar medicamentos, mas

que “as vezes me esqueço de tomar” (SIC)

2ª Etapa: Após reunião do grupo de acadêmicos com a preceptora, os

problemas levantados no caso do paciente acompanhado nas visitas

domiciliares, através da convivência com a família e da observação da

realidade facilitaram a visualização do contexto e o recorte do problema

para que fossem estabelecidos os seguintes pontos chaves:

➢ Hipertensão Arterial Sistêmica Descompensada;

➢ Prática Incorreta de Exercício Físico;

➢ Uso incorreto de medicamentos;

➢ Falta de apoio familiar;

➢ Alimentação Inadequada;


