
 
 

FACULDADE PADRE DOURADO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

DA FAMÍLIA E DO IDOSO 

 

 

ROSIMEIRE MONTE DE SANTANA 
 

 

HIPERTENSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FORTALEZA - CE 
2015





ROSIMEIRE MONTE DE SANTANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de pesquisa submetido à Faculdade 

Padre Dourado, como requisito para 

obtenção do título de especialista em Saúde 

Pública. 

 
 
 
 
 

Orientadora:Rosa Maria Goes Sampaio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZA- CEARÁ 
2015





SUMÁRIO 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 3 

2 REFERENCIALTEÓRICO 4 

2.1 Hipertensão 4 

2.2 A Saúde do idoso no Brasil  4 

2.3 Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS 5 

2.4 Fatores de risco 5 

2.5 Medidas para redução da incidência da HAS  6 

4 METODOLOGIA 6 

5 RESULTADOS 7 

5.1 Lar São José 7 

5.2 Associação de Atenção e Proteção a Pessoa Idosa - Casa do Idoso 

(AAPPI) 

8 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 11 

REFERÊNCIAS 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 

 





3 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),atualmente 

existem aproximadamente no Brasil, 20 milhões de pessoascom idade igual ou superior 

a 60 anos, o que representa pelo menos 10%da população brasileira. Segundo 

projeções estatísticas da OrganizaçãoMundial de Saúde – OMS, no período de 1950 a 

2025, o grupo de idososno país deverá ter aumentado em quinze (15) vezes, enquanto 

a população totalem cinco. Desta maneira, o Brasil ocupará o sexto lugar quanto ao 

contingente deidosos, alcançando, em 2025, cerca de 32 milhões de pessoas com 60 

anosou mais de idade (BRASIL, 2010). 

Lançado em 2003, o Estatuto do Idoso, foi uma grande conquista traz várias 

garantias e benefícios para os idosos. Nele é assegurada uma atenção integral à saúde 

às pessoas de terceira idade. É garantido, por intermédio do SUS, o acesso universal e 

igualitário, com as ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente aos idosos (BRASIL, 2010). 

A mudança no estilo de vida deve ser atitudes como: controle de peso, 

mudanças na alimentação para dietas com pouca ingestão de gorduras e aumento do 

consumo de fibras e verduras, redução do consumo de sal,realizar atividades físicas, 

diminuir o consumo de álcool e abandono do cigarro (PIERIN et al, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS) as doenças do aparelho circulatório 

representam a principal causa de mortalidade no país, representando cerca de 31,2% 

dos óbitos em todas as regiões do país, a frente das neoplasias, responsáveis por 

16,7% (BRASIL, 2012). Essas doenças são mais incidentes na população idosa devido 

à sua saúde frágil. 

Tendo em vista a problemática já citada, o presente estudo objetivaidentificar o 

perfil de idosos hipertensos atendidos em instituições de abrigo. 
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A relevância deste trabalho está em sua contribuição para a população idosa, 

profissionais da saúde e cuidadores. Sendo também útil para acadêmicos e 

pesquisadores de diversas áreas como fonte de pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1Hipertensão 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clinica 

sistêmicamultifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 

arterial -PA (>140/90 mmHg), reconhecida, como grave fator de risco associa-se, 

freqüentemente, as alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo como o 

coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, assim como das alterações metabólicas, 

com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (OLIVEIRA, 

2008). 

Por essa razão a Organização Panamericana da Saúde (OPAS) busca 

intensificar e desenvolver estratégias e instrumentos para facilitar o desenvolvimento de 

atividades de detecção precoce, controle permanente e aumento do nível de 

conhecimento da população quanto a patologia, fatores de risco e os impactos 

causados pela HAS, bem como, as implicações de seu controle e prevenção (OMS, 

2010). 

De acordo com os dados do Ministério de Saúde,no Brasil no ano de 2013 a 

hipertensão atingiu, aproximadamente, 30% da população brasileira. Os desafios do 

controle e prevenção de a hipertensão arterial e suas complicações são, sobretudo, das 

equipes de Atenção Básica, cujo processo de trabalho pressupõe vínculos com a 

comunidade e a clientela adscrita, levando em conta a diversidade cultural, racial, 

religiosa e os fatores saciais envolvidos (ARAÚJO, 2010). 

2.2A Saúde do idoso no Brasil 

A saúde da pessoa idosa e o envelhecimento são preocupações importantes 

do Ministério da Saúde; é uma das áreas de atuação do Departamento de Ações 
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Programáticas e Estratégicas (DAPES) do Ministério da Saúde, onde se incluem: Saúde 

da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Homem, do Penitenciário, do Deficiente e 

Saúde Mental (BRASIL, 2006). 

Através do Pacto Pela Saúde, emitido em 2006, o MS procurou fortalecer o 

SUS (Sistema Único de Saúde), através de seus componentes de Defesa e de Gestão. 

Neste momento surge a Saúde do Idoso como uma das prioridades e a oportunidade 

de se apresentar e discutir, junto aos gestores, profissionais da Rede de Serviços de 

Saúde e população em geral, a nova realidade social e epidemiológica que se impõe 

através da mudança do perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira 

(BRASIL, 2010). 

2.3 Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS 

A HAS é a pressão exercida sobre as paredes das artérias durante a sístole e 

diástole ventriculares. Ela é afetada por fatores como o débito cardíaco, distensão das 

artérias e volume, velocidade e viscosidade do sangue. Os valores normais da PA do 

adulto variam de 100/60 a 135/85 mm Hg. A PA normal média usualmente citada é de 

120/80 mm Hg. Um aumento da PA acima da faixa normal superior é chamada de 

hipertensão, enquanto ara a diminuição abaixo da faixa normal inferior é chamada de 

hipotensão (BRUNNER & SUDDARTH, 2009). 

Já o dicionário de termos médicos, de enfermagem e radiologia (DTMER) 

conceitua como “uma doença caracterizada pelo aumento da pressão arterial sistêmica, 

tendo com causa a hereditariedade, o sedentarismo, o alcoolismo, o estresse e outras” 

(GUIMARÃES, 2010). 

2.4 Fatores de risco 

A hipertensão pode ser vista de três maneiras: com um sinal, um fator de risco 

para a doença cardiovascular aterosclerótica e uma doença. Assim os profissionais de 

saúde devem estar atentos para os valores da pressão arterial na análise clínica do 

paciente. Como outro fator de risco a pressão arterial contribui para a velocidade em 

que a placa aterosclerótica se acumula dentro das paredes arteriais, tornando, assim, 
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um importante contribuinte para a morte por doença cardíaca, renal e vascular periférica 

(BRUNNER & SUDDARTH, 2009). 

2.5Medidas para redução da incidência da HAS  

Tratamentos não farmacológicos que implicam na modificação de hábitos de vida 

são importantes, pode e deve ser utilizado para a prevenção dessa doença. Dentre as 

medidas não farmacológicas, a prática regular de exercícios físicos, hábitos de 

consumo de alimentos saudáveis, abandono do tabagismo e do uso de bebidas 

alcoólicas, além do controle do estresse físico e emocional têm sido amplamente 

recomendados com vistas à prevenção e ao controle da hipertensão arterial (DBHA, 

2010). 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de coleta de dados do tipo quantitativa exploratória, 

realizada a partir da análise de prontuários de idosos com hipertensão em duas 

instituiçõesno centro de Canindé, uma privada e outra filantrópica. 

Quanto ao caráter exploratório deste investigação salienta-se que este tipo de 

estudo tem por finalidade proporcionar maiores informações sobre determinado 

assunto, facilitar a delimitação de um tema de trabalho, definir os objetivos ou formular 

as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que 

tem sempre em mente. (ANDRADE, 2003). 

Os locais da pesquisa serão no Lar São José, uma instituição filantrópica para 

idosos situada na Rua Simão Barbosa, 1467, no centro de Canindé. A instituição 

privada pesquisada será na Casa do Idoso situada na Rua GerônicoBrígido, 326 

também em Canindé-Ce. 

Os dados serão apresentados em forma de tabelas, onde serão analisados e 

comentados. Após, serão apresentadas sugestões para os cuidados desses idosos 

institucionalizados.  

 



7 
 

 7 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Lar São José 

A primeira instituição visitada foi o abrigo Lar São José ligado ao hospital 

filantrópico São Francisco, situado à Rua Simão Barbosa, 1467 em Canindé-Ce. 

Atualmente o Lar dos Idosos por conta das poucas condições financeiras abriga 

somente 12 idosos, 2 homens e 10 mulheres, que têm assistências de assistentes 

sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e fisioterapeutas, 

todos esses profissionais são cedidos pelo hospital municipal que se localiza em prédio 

anexo. 

Há na instituição somente um (01) idoso hipertenso, que têm sua saúde 

controlada que é acompanhado por médicos do hospital São Francisco. 

No gráfico 01, abaixo, está expresso o número de hipertensos por 

porcentagem. 

 

 

Gráfico 01 

 

 



8 
 

  

 

Com relação porcentagem por sexo de hipertensos deixamos de apresentar 

devido à insuficiência dos dados. Uma vez que apenas um (01) homem do grupo de 

idosos tinha hipertensão. Isso não geraria base fiel para se analisar a incidência da 

HAS, pois o caso pode ser uma situação atípica em idosos institucionalizados. 

 

5.2 Associação de Atenção e Proteção a Pessoa Idosa - Casa do Idoso (AAPPI) 

 

A Casa do Idoso foi criada em 11 de fevereiro de 2014 pela Assistente Social 

Laura Fernandes quando observou a situação do Lar São José que não tinha condições 

financeiras para abrigar mais nenhum idoso. Essa situação deixou também uma lacuna 

até para as pessoas que podem arcar com as condições financeiras para o 

internamento do idoso. 

Agora nomeada de Associação de Atenção e Proteção a Pessoa Idosa (AAPPI) 

a Instituição é privada, pois seria inviável do ponto de vista econômico manter sem 

financiamento dos familiares dos idosos onde correria o risco de ficar na mesma 

situação do Lar São José que ainda passa por dificuldades financeiras. 

A Instituição possui 16 idosos, sendo 8 homens e 8 mulheres. Hipertensos, são 

duas (02) mulheres e (03) homens. O regime é de semi-internação, o idoso, fica na 

casa pela manhã participando de várias atividades com o acompanhamento dos 

seguintes serviços: gerontomotricidade, consultas médicos, enfermagem 24 horas, 

nutricionista, psicólogo, oficina de memória, passeios, massoterapia e atendimento 

jurisdicional. À noite os idosos voltam para sua residência. 

Com relação à incidência de hipertensão na presente instituição, o gráfico 03, 

abaixo mostra: 
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Gráfico 03 

 

Acima, podemos observar que 31% dos idosos têm hipertensão. Isso se 

aproxima dos índices médios de hipertensão no Brasil, como está exposto nos números 

do Ministério da Saúde de 2006. 

 

A hipertensão arterial é um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e 
no mundo. O Brasil possui aproximadamente cerca de 17 milhões de 
portadores de hipertensão arterial. Isto significa que 35% da população de 40 
anos acima são hipertensos (BRASIL, 2006, p.08). 

 

Com relação ao sexo, é pertinente a análise, pois na instituição há a mesma 

quantidade de idosos de ambos sexos. Percebe-se que há mais homens do que 

mulheres com a doença, isso pode ser explicado pelo fato dos homens estarem mais 

propícios à fatores de risco. Como é visto no gráfico 03. 
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Gráfico 03. 

 

Os resultados apontam mais incidência de HAS nos idosos homens, isso 

corrobora com informações do Ministério da Saúde sobre a incidência de hipertensão 

no Brasil. 

De todas as mortes registradas no País em um ano as doenças 

cardiovasculares são responsáveis por 29,4%. Isso significa que mais de 308.000 

pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). 

Estudos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (São Paulo) apontam que 60% 

dessas vítimas são homens, com média de idade de 56 anos. Essa alta freqüência 

coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de mortes por doenças (BRASIL, 

2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apesar de ter uma amostra pequena nas duas instituições nos dá 

uma idéia da situação dos idosos hipertensos institucionalizados na cidade de Canindé. 

Inicialmente a proposta era fazer essa pesquisa no Lar Torres de Melo em Fortaleza, 

mas a instituição devido à grande procura se comprometeu a liberação de pesquisa só 

para uma universidade. 

O resultado apontou que no Lar São José há uma situação bastante incomum 

comparados às outros estudos que serviram de norte para esta pesquisa. O fato de ter 

somente um idoso com HAS dá à instituição um certo conforto em relação à cuidados 

direcionados aos idosos com hipertensão no abrigo, ainda têm um grande suporte 

médico-assistencial por ser prédio anexo ao hospital local. 

Já na Casa do Idoso os resultados mostraram índices semelhantes ao 

parâmetro epidemiológico do Brasil como aponta o MS. A instituição também tem um 

aparato médico-assistencial bem presente no dia-a-dia dos idosos. Esses cuidados são 

ampliados com os familiares, uma vez que os idosos dormem com seus parentes após 

repousarem e participarem de atividades na instituição. 

Estudos com idosos são sempre importantes, pois essa população, além de 

estar crescendo no país, está necessitando sempre de um cuidado especial não só pela 

fragilidade de sua saúde, mas também por representarem cidadãos que fizeram história 

em nossas vidas e contribuíram para o desenvolvimento do país. 

Que nós, profissionais da saúde, estejamos sempre com postura humanizadas 

para cuidar dessa população uma vez que futuramente nós também seremos idosos e 

esperamos o melhor cuidar de nossos familiares e profissionais da saúde. 
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