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RESUMO
Objetivo: relatar a experiência de sessões educacionais sobre saúde cardiovascular no domicílio de idosos com
hipertensão arterial e/ou Dibetes Mellitus. Método: trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, que
consistiu na realização de sessões educativas sobre saúde cardiovascular no domicílio de 164 idosos hipertensos e/ou
diabéticos. Analisaram-se os dados de modo descritivo. Resultados: notou-se que as idosas aderiram mais às atividades
do que os idosos. Destacou-se que a maioria dos idosos pensava que a alimentação saudável era dispendiosa,
impressionando-se com a explicação sobre os aditivos do cigarro e seus malefícios. Verifica-se que os idosos que não
praticavam atividade física justificaram a ausência dessa prática pelo desinteresse e pela falta de entusiasmo.
Conclusão: conclui-se que a visita domiciliar é uma estratégia para se desenvolver sessões educativas sobre saúde
cardiovascular de idosos hipertensos e/ou diabéticos, principalmente os do sexo masculino e com risco cardiovascular
aumentado. Descritores: Idoso; Doenças Cardiovasculares; Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Visita Domiciliar;
Enfermagem.
ABSTRACT
Objective: to report the experience of educational sessions on cardiovascular health in the home of elderly people
with arterial hypertension and/or Diabetes Mellitus. Method: this is a descriptive study, of the experience report type,
which consisted of educational sessions on cardiovascular health at home with 164 hypertensive and/or diabetic elderly
people. The data were analyzed descriptively. Results: it was noted that the elderly adhered to the activities more
than the elderly. It was highlighted that most of the elderly thought that healthy eating was expensive, being
impressed with the explanation about cigarette additives and their harmful effects. It appears that the elderly who did
not practice physical activity justified the absence of this practice due to lack of interest and lack of enthusiasm.
Conclusion: it is concluded that home visit is a strategy to develop educational sessions on cardiovascular health of
hypertensive and/or diabetic elderly, especially male and with increased cardiovascular risk. Descriptors: Aged;
Cardiovascular Diseases; Health Education; Health Promotion; House Calls; Nursing.
RESUMEN
Objetivo: informar la experiencia en sesiones educativas sobre salud cardiovascular en el hogar de ancianos con
hipertensión arterial y/o diabetes mellitus. Método: este es un estudio descriptivo, un informe de experiencia, que
consistía en la realización de sesiones educativas sobre salud cardiovascular en el hogar con 164 ancianos hipertensos
y/o diabéticos. Los datos fueron analizados descriptivamente. Resultados: se observó que las ancianas se adhirieron a
las actividades más que los ancianos. Se destacó que la mayoría de los ancianos pensaba que una alimentación
saludable era costosa; se quedaron impresionados por la explicación de los aditivos de cigarrillos y sus efectos nocivos.
Los ancianos que no practicaban actividad física lo justificaban la ausencia de esta práctica por su falta de interés y
falta de entusiasmo. Conclusión: se concluye que las visitas domiciliarias son una estrategia para desarrollar sesiones
educativas sobre salud cardiovascular de ancianos hipertensos y/o diabéticos, especialmente hombres y personas con
mayor riesgo cardiovascular. Descriptores: Anciano; Enfermedades Cardiovasculares; Educación en Salud; Promoción
de la Salud; Visita Domiciliaria, Enfermería.
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INTRODUÇÃO
Destaca-se que as Doenças Cardiovasculares
(DCVs) são a principal causa de óbito na população
mundial.1 Sabe-se, no Brasil, que elas ainda são,
somadas ao Diabetes Mellitus (DM), a causa
primária de morbimortalidade, apesar da redução
de 30% nos últimos anos.2 Ressalta-se que a
Hipertensão Arterial (HA) e o DM são as afecções
mais incidentes em idosos e contribuem para o
surgimento de agravos secundários, como o
acidente vascular encefálico e o infarto agudo do
miocárdio.3-4
Constata-se, na literatura, que os agravos em
pessoas com HA e DM são evitáveis e se alteram
pela mudança de comportamentos de risco,
incluindo-se desde o estilo de vida sedentário,
tabagismo e etilismo ao conhecimento deficiente
do regime terapêutico, do prognóstico e de
complicações da doença.5
Salienta-se que, para se obter sucesso no
controle do DM e da HA, é necessário desenvolver
novas e mais fortes parcerias entre os órgãos
governamentais e a sociedade civil, em ações
orientadas para a prevenção, detecção e controle
das doenças, portanto, as estratégias devem
promover um estilo de vida saudável, mudanças de
hábitos em relação ao consumo de certos
alimentos e refrigerantes e estimular a atividade
física.3-4
Entende-se que as práticas educativas em saúde
são estratégias úteis para se estimular a adoção de
hábitos de proteção cardiovascular em idosos com
DCNTs. Compreende-se que a educação em saúde
é uma tecnologia de comunicação entre os
profissionais e os usuários do SUS e permite a
promoção de mudanças positivas no conhecimento
e no comportamento dos pacientes.7-8
Observa-se, em idosos com HA e DM que vão a
consultas de Enfermagem para orientações sobre
mudanças no estilo de vida, um desinteresse em
participar de ações educativas durante a espera
nas unidades de saúde. Adota-se, para se
responder a essa demanda, a sessão educativa em
domicílio, uma estratégia na qual o idoso recebe
informações de saúde em sua residência, sem a
necessidade de se deslocar até a unidade de
saúde.6-7
Destaca-se, na literatura, que a visita
domiciliar favorece a problematização, a inserção
do profissional na realidade do idoso e a
construção de conhecimentos e habilidades em
saúde. Avalia-se, por aproximar os profissionais
das condições sanitárias e de vida dos pacientes,
que a visita permite adequar as orientações e as
atividades às reais necessidades do idoso, além de
integrar os familiares às ações realizadas.6-8
Observou-se, em uma pesquisa que avaliou as
condições de saúde e os fatores de risco
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cardiovascular de 246 idosos de 12 municípios do
Maciço de Baturité, no Estado do Ceará, que mais
de 50% da amostra apresentava alteração da
pressão arterial e 34,6% apresentavam índices
glicêmicos alterados. Registrou-se, no mesmo
estudo, que 22,8% dos idosos tinham colesterol
limítrofe e 12,6% tinham colesterol alto. Associouse esse fator de risco cardiovascular à bebida
alcoólica.9
Verificou-se, por meio dos achados dessa
pesquisa, que era importante desenvolver projetos
de extensão universitária para a promoção da
saúde cardiovascular dos idosos do Maciço de
Baturité. Descreveu-se que as primeiras atividades
foram sessões educativas no domicílio de idosos de
seis dos 13 municípios da região: Aratuba (20);
Baturité (76); Itapiúna (28); Ocara (25); Pacoti
(33) e Redenção (42).8 Enfatizou-se, porém, que os
idosos que não puderam participar desse projeto
relataram o desejo de receber a atividade em
domicílio, em outro momento.
Percebeu-se que era necessário ampliar as
sessões educativas para se contemplar mais
idosos, inclusive, aqueles que fazem parte do
programa de hipertensão e diabetes (HIPERDIA) de
unidades de saúde. Aponta-se que se estimulou a
realização de uma nova série de sessões
educativas em domicílio para a promoção da saúde
cardiovascular de idosos do Maciço de Baturité.

OBJETIVO
• Relatar a experiência de sessões educacionais
sobre saúde cardiovascular no domicílio de idosos
com hipertensão arterial e/ou Diabetes Mellitus.

MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato
de experiência, de acadêmicos de Enfermagem da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, sobre um projeto de
extensão universitária para a promoção da saúde
cardiovascular de idosos com HA e DM. Informa-se
que a estratégia de execução foi a sessão
educativa em saúde por meio da visita domiciliar.
Realizou-se a atividade no município de
Aracoiaba, que fica na região do Maciço de
Baturité, no Estado do Ceará. Optou-se por esse
município porque não se conseguiu incluir os seus
idosos nas primeiras ações de promoção da saúde
cardiovascular, em 2014. Alcançou-se, no segundo
projeto, desenvolvido em 2015, um número
reduzido de participantes que eram de um Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS) do
município em questão.10
Observou-se, além disso, que Aracoiaba foi o
município do Maciço de Baturité com a maior
mortalidade por doenças do aparelho circulatório
em 2015. Calculou-se, de acordo com o Sistema de
Informações sobre Mortalidade, que, das 259
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/

Moreira RP, Ferreira GO, Felício JF, et al.

mortes por esse grupo de doenças, 62 (23,9%)
foram em Aracoiaba, sendo que os óbitos foram,
principalmente, de pessoas acima de 60 anos
(83,3%).11
Realizaram-se as sessões educativas com idosos
hipertensos e diabéticos adstritos a uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) e um CRAS. Registra-se que
os acadêmicos de Enfermagem visitaram essas
instituições para convidar e esclarecer os idosos
sobre a atividade. Nota-se que aqueles que
consentiram em participar informaram o seu
endereço e agendaram o dia e o horário mais
convenientes para se realizar a visita domiciliar e
a sessão educativa.
Compôs-se a amostra por 164 idosos. Sabe-se,
desse total, que 153 eram do HIPERDIA de uma
UBS e 11 eram membros de grupos de recreação e
lazer do CRAS de Aracoiaba. Obteve-se uma
participação menor de idosos do CRAS porque,
durante a fase do recrutamento, ocorreu um
recesso das atividades de recreação e lazer no
serviço, o que impediu o contato dos acadêmicos
com os idosos da instituição.
Adotaram-se, sobre a participação nas sessões
educativas, os seguintes critérios de inclusão: ter
idade igual ou superior a 60 anos; ser do HIPERDIA
e/ou participar de atividades do CRAS e ter HA
e/ou DM. Excluíram-se aqueles que estavam
viajando no dia da visita domiciliar.
Dividiram-se as sessões em dois ciclos: o
primeiro envolveu os idosos da UBS e ocorreu
entre setembro de 2016 e agosto de 2017 e o
segundo ciclo foi realizado com os idosos do CRAS
e aconteceu entre setembro e novembro de 2017.
Confeccionaram-se folders, cartazes e gravuras e
utilizou-se uma tabela com os horários da
medicação anti-hipertensiva e antidiabética.

Rev enferm UFPE on line. 2020;14:e245034

Orientaram-se, com o apoio desse material, os
idosos a respeito da modificação dos fatores de
risco cardiovasculares.
Realizou-se uma sessão educativa por visita
domiciliar, totalizando-se, segundo o número de
idosos, 164 sessões. Dividiu-se cada sessão em
cinco tempos (T), conforme os temas abordados:
T1 (hábitos alimentares e uso do sal); T2
(sobrepeso e obesidade); T3 (prática de atividade
física); T4 (tabagismo e etilismo) e T5 (cuidados
no uso da medicação).
Destaca-se que não houve a necessidade de se
submeter o projeto ao comitê de ética em
pesquisa com seres humanos, pois as sessões
educativas tiveram apenas caráter de extensão
universitária e não houve pesquisa associada.
Questionaram-se, não obstante, os idosos sobre o
interesse em participar da atividade, obtendo-se o
consentimento verbal de todos.

RESULTADOS
Observou-se que a maioria dos idosos era do
sexo
feminino,
responsável
pelas
tarefas
domésticas e pelos cuidados com o restante da
família. Verificou-se que parte deles enfrentava
problemas sociais, como abandono e condições
precárias de moradia, entre outras situações que
merecem futuras investigações.
Destaca-se que cada idoso recebeu uma visita
domiciliar com uma sessão educativa dividida em
cinco tempos (T1, T2, T3, T4 e T5). Ressalta-se,
uma vez que se abordaram os mesmos temas em
cada sessão, que este relato se ateve aos
conteúdos, observações e percepções da atividade
como um todo. Expõe-se, na figura 1, o material de
apoio que se empregou durante cada sessão
educativa.

Figura 1. Material de apoio para a realização de sessões educativas sobre saúde
cardiovascular. A (pirâmide alimentar); B (exemplos de atividades físicas); C
(composição do cigarro e seus malefícios ao ser humano); D (tabela de controle
da medicação).

Explicaram-se, no T1 de cada sessão educativa,
a organização da pirâmide alimentar e os benefícios
e malefícios dos alimentos para a saúde
cardiovascular do idoso. Dividia-se a pirâmide em

quatro níveis: 1º
tubérculos e raízes;
grupo das frutas;
produtos lácteos,

nível - grupo dos cereais,
2º nível - grupo das hortaliças e
3º nível - grupo do leite e
das carnes e ovos e das
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/
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leguminosas e 4º nível - grupo dos óleos e gorduras
e dos açúcares e doces (Figura 1-A).
Orientou-se
aos
idosos
o
consumo,
principalmente, de frutas, legumes e verduras,
feijões e leguminosas e carnes e ovos. Enfatizou-se
o uso moderado dos alimentos que estavam
presentes na base e no topo da pirâmide, como
massas, gorduras e açúcares. Explicou-se, aos
idosos com DM, que se devia evitar o consumo de
frutas ricas em carboidrato, como uvas e mangas.
Apontou-se que o consumo das gorduras
saturadas se relaciona com a elevação plasmática
das Lipoproteínas de Baixa Densidade (LDL) e pode
aumentar o risco cardiovascular e a resistência à
insulina. Descreveu-se que tais substâncias se
concentram, principalmente, em gorduras animais
e que, por isso, se indicava o consumo de carnes
pouco gordurosas.
Afirmou-se, ainda, que estes hábitos alimentares
evitariam o aumento do colesterol ruim (LDL) e o
entupimento de vasos por placas lipídicas, o que
poderia resultar em um infarto agudo do miocárdio.
Explanou-se, também, sobre os riscos da dieta
hipersódica para a saúde cardiovascular e para a
desregulação da pressão arterial. Nota-se que
alguns idosos relataram não ter condições
financeiras para comprar alimentos saudáveis, que,
segundo eles, seriam mais caros.
Esclareceu-se que seria possível comprar
alimentos saudáveis e baratos, como frutas,
verduras, legumes e sucos naturais. Recomendouse, ao participante, plantar a sua própria horta e
utilizar os produtos em suas refeições diárias.
Sugeriu-se o consumo dos alimentos que mais
gostassem, desde que fossem saudáveis e não
contribuíssem
para
futuros
problemas
cardiovasculares.
Explicou-se que o sobrepeso e a obesidade eram
fatores de risco cardiovascular sérios. Indicou-se,
assim, a adequação da alimentação unida à prática
de atividade física regular. Sublinha-se que os
participantes demonstraram conhecer os malefícios
do sobrepeso e da obesidade para a saúde
cardiovascular.
Notou-se, porém, que a maioria dos idosos não
realizava
exercícios
regulares,
apesar
de
reconhecer a relevância deles para o bem-estar, a
saúde e qualidade de vida. Constata-se que aqueles
que não praticavam atividade física frequente
referiram alguma limitação locomotora, falta de
estímulo ou entusiasmo.
Exemplificam-se, por meio da figura 1-B,
algumas
atividades
físicas,
como
dança,
caminhada, alongamentos, natação, musculação e
ciclismo. Salientaram-se, para os idosos com baixo
poder aquisitivo, principalmente, a caminhada e o
alongamento, pois a realização dessas atividades
não depende de recursos financeiros. Orientou-se a
realização da caminhada e do alongamento
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regulares, pelo menos, 150 minutos por semana,
com exceção dos participantes que tinham
restrição médica.
Abordou-se, no T4, a cessação do tabagismo,
utilizando-se a figura 1-C. Denota-se que essa
imagem expunha as substâncias nocivas presentes
no cigarro, como: nicotina; metanol; cádmio;
monóxido de carbono e outros. Ressalta-se, durante
a explicação, que os idosos e seus familiares
mostraram espanto diante da quantidade de
aditivos danosos que compõem os cigarros.
Enfatizou-se que o tabagismo é uma prática
deletéria às vias respiratórias, aos pulmões e ao
sistema cardiovascular, que pode causar problemas
aos fumantes e às pessoas que inalam a fumaça.
Abordou-se, ainda no T4, o etilismo, mencionandose que as bebidas alcoólicas prejudicam as funções
hepáticas e aumentam o risco da obesidade e
acidente vascular encefálico.
Orientou-se, no T5, sobre o uso adequado da
medicação anti-hipertensiva e/ou antidiabética.
Enfatizou-se que tomar o medicamento no horário
correto e de forma regrada contribui para o
controle da doença e previne complicações.
Reforçou-se a importância de os idosos
comparecerem às consultas de HA e DM nas
unidades de saúde.
Forneceu-se, aos idosos, uma tabela didática
(figura 1-D) para a anotação dos horários para se
tomar a medicação. Recomendou-se, na coluna
"medicamentos", o preenchimento com os nomes
dos fármacos. Instruiu-se, na linha "horário", a se
colocar as horas de tomar a medicação ou usar a
gravura da parte superior da tabela.
Pontua-se que esse material foi interessante
para os idosos, pois permite associar as gravuras
com as principais refeições do dia e os seus
respectivos intervalos. Percebem-se, na figura, as
seguintes associações: amanhecer (sol e um galo);
café (xícara com café); intervalo um (relógio de cor
amarela, lembrando o amanhecer); almoço (pratos
e talheres); intervalo dois (relógio de cor preta,
lembrando o período do anoitecer); jantar (pratos e
talheres) e dormir (cama).
Auxiliaram-se os idosos no preenchimento da
tabela, seguindo-se a receita médica ou, na
ausência desta, o relato do participante e seus
familiares. Pediu-se, aos que eram analfabetos,
que colassem a embalagem dos medicamentos na
linha correspondente ao nome deles. Associava-se,
assim, a embalagem às gravuras. Sublinhava-se, no
final de cada sessão educativa, a importância do
controle dos fatores de risco cardiovasculares para
a manutenção do bem-estar, da saúde e da
qualidade de vida do idoso.

DISCUSSÃO
Acredita-se que uma das razões pelas quais
participaram mais idosas da atividade é que os
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/
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homens, em média, possuem uma expectativa de
vida menor em comparação às mulheres.12
Entende-se, além disso, que os idosos do sexo
masculino
manifestaram
desinteresse
em
participar da atividade, o que explica essa
desproporção.
Observa-se uma relutância dos homens em
procurar orientações e tratamento em saúde, o
que explica a baixa adesão às sessões educativas.
Referiu-se, em estudos, que, em relação às
mulheres, os indivíduos do sexo masculino ficam
em segundo lugar na busca por serviços de saúde.
Deve-se, principalmente, a procura desse gênero
por esses serviços à presença de doenças
agudas.12-4
Percebeu-se que as idosas eram responsáveis
pelas atividades domésticas e o cuidado da
família. Avalia-se que essa observação ainda
reflete a ideia patriarcal que atribuía ao homem a
função de provedor, cujo salário deveria ser
destinado ao sustento da família, sendo que cabia
à mulher a responsabilidade de cuidar dos filhos e
realizar tarefas domésticas. Nota-se, porém, que
essa situação sofreu mudanças no decorrer dos
anos. Mostrou-se, em um estudo, que o tempo que
as mulheres investem nas tarefas domésticas caiu
de 14 para 11 horas semanais.15-6
Aponta-se
uma
resistência
dos
idosos
hipertensos e diabéticos em modificar o consumo
alimentar em prol do tratamento secundário do
DM e da HA.17 Nota-se, na população geriátrica,
uma manutenção elevada de hábitos inadequados
de
alimentação,
situados
aquém
das
recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para o consumo de frutas e hortaliças.18
Observou-se, por meio de um relato de
experiência sobre um mapa de conversação no
cuidado ao DM, uma grande carência de
conhecimento sobre o tipo, a quantidade e a
qualidade dos alimentos que uma pessoa com DM
pode comer. Demonstrou-se, além disso, em uma
pesquisa, que as doenças cardiovasculares tiveram
uma associação estatisticamente significante com
o estado nutricional, corroborando a importância
de se orientar os idosos a adotar uma alimentação
saudável, com menos teor de gordura e
açúcares.19
Verificou-se, na literatura científica, que a
prática regular de atividade física tem efeitos
benéficos na saúde cardiovascular tanto de adultos
quanto de idosos. Evidenciou-se, apesar disso, em
um estudo de base populacional com 621 idosos,
uma prevalência de 70,1% de inatividade física, o
que aponta a necessidade de se estimular a
realização de exercícios nessa população.20
Orientou-se, aos participantes das sessões, a
realização de caminhadas e alongamentos.
Aponta-se que essa prática foi corroborada em
uma pesquisa de intervenção, que constatou que
ambas as intervenções eram efetivas. Ressaltou-
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se, porém, que a caminhada foi mais eficiente
para a redução da pressão arterial, pois foi
moderada e demandou um curto período.21
Presume-se que os benefícios da caminhada
podem ir desde a prevenção do sobrepeso e da
obesidade ao fortalecimento do aparelho
respiratório e locomotor.
Notou-se que os idosos compreendiam que o
aumento do peso e o excesso de gordura corporal
contribuem
para
as
complicações
cardiovasculares. Avalia-se que essa compreensão
é importante, pois, com o avanço da idade, ocorre
um aumento na prevalência da obesidade.22
Mostrou-se, em uma pesquisa sobre as tendências
de fatores de risco e de proteção em pessoas com
DCNTs, que o excesso de peso aumentou de 45,8%
para 51,6% e a obesidade, de 12,9% para 16,5%,
em 2018.23
Constatou-se, por meio das expressões dos
idosos, que eles ficaram espantados com as
substâncias presentes no cigarro. Salienta-se que
um desses componentes é a nicotina, um dos
maiores fatores de risco para doenças e para a
mortalidade. Apontou-se, em estudos, que o
hábito de fumar é um fator negativo no controle
da hipertensão e na interrupção do uso de
medicamentos anti-hipertensivos. Alertou-se, no
entanto, que não há evidências de que a cessação
do tabagismo reduza a pressão arterial.24,25
Estima-se, em âmbito mundial, que 10% de
todos os casos de DM tipo 2 podem ser
diretamente atribuídos ao tabagismo.26 Constatase que o abandono dessa prática reduz em até 30%
o risco de mortalidade associada ao DM. Sugeriuse, em estudos, que o tabagismo em diabéticos se
relaciona a riscos aumentados para a neuropatia
periférica, pé diabético ou insuficiência renal.27
Observa-se, em relação ao etilismo, um
aumento significativo da ingestão de bebidas
alcoólicas por idosos. Avalia-se que essa prática
pode acarretar danos à saúde, como cirrose,
pancreatite e alterações de comportamento.31
Afirmou-se, em uma pesquisa epidemiológica, que
cerca de um terço da população idosa começa a
fazer uso do álcool tardiamente. 28
Aponta-se que a ingestão de álcool,
dependendo da sensibilidade individual e da
quantidade, poderá mascarar sintomas de
hipoglicemia, reduzir a produção hepática de
glicose e aumentar a produção de corpos
cetônicos.4 Recomenda-se que o profissional de
saúde discuta o consumo de álcool com seus
pacientes para informá-los do possível ganho
ponderal e dos riscos de hipoglicemia.
Realizaram-se a entrega e o preenchimento de
uma tabela de controle de horários da medicação.
Observou-se, em um estudo, que os participantes
que usaram uma tabela semelhante tiveram
desfechos clínicos significativamente melhores do
os que não utilizaram. Acredita-se que isso
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aconteça porque muitos idosos se esquecem do
horário da medicação e confundem os fármacos,
ingerindo o medicamento errado. Defende-se,
portanto, que a tabela será útil para os idosos que
participaram das sessões educativas, já que a
maioria utilizava mais de um medicamento.
Pode-se afirmar que a sessão educativa e a
visita domiciliar são estratégias úteis para a
realização de ações de extensão universitária para
a promoção da saúde cardiovascular de idosos com
DCNTs. Considera-se que a visita permitiu
conhecer a casa de cada idoso e identificar
problemas que interferem no autocuidado e na
manutenção da saúde cardiovascular. Obteve-se, a
partir disso, a adequação das orientações às reais
necessidades dos participantes.
Observou-se que a atividade permitiu, aos
acadêmicos de Enfermagem, exercitar a educação
em saúde, como uma interface do cuidado de
Enfermagem na atenção domiciliar. Acredita-se
que o material de apoio foi crucial para as sessões
educativas e as tornou mais dinâmicas e didáticas.
Reforça-se a necessidade de se desenvolver
estratégias educativas sobre estilo de vida
saudável, pois as pessoas ainda fazem uma
manutenção ineficaz da saúde cardiovascular.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a visita domiciliar é útil para se
desenvolver sessões educativas sobre saúde
cardiovascular de idosos hipertensos e/ou
diabéticos. Recomenda-se, portanto, a adoção
dessa estratégia na realização de outras atividades
de extensão universitária com idosos sobre temas
associados ao envelhecimento saudável. Deve-se
direcionar uma atenção maior aos homens, pois
eles manifestaram menor interesse em participar
da atividade.
Acredita-se que as visitas domiciliares não
atraem o interesse de uma quantidade relevante
de homens. Sugere-se, assim, a prática de outras
estratégias, como a abordagem na própria unidade
de saúde e ações nas praças e centros
comunitários. Enfatiza-se que a tabela do controle
de medicamentos, a pirâmide alimentar e a
exposição dos malefícios do tabagismo se
mostraram satisfatórias e eficientes na explicação
dos fatores cardiovasculares.
Espera-se que, depois das conversas, das
demonstrações de imagens e das explicações, que
os idosos tenham maior motivação e sensibilização
para o cuidado da saúde cardiovascular. Defendese que este relato contribui para o incentivo à
extensão universitária, para a educação em saúde
cardiovascular e para a divulgação de experiências
de acadêmicos, docentes e pesquisadores em
Enfermagem.
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