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Saúde

RESUMO

A partir da percepção do acelerado crescimento da população idosa no país, tornou-se mais comuns os estudos sobre a terceira idade. Dentre as 
pesquisas desenvolvidas encontram-se as que envolvem a hipertensão, pois a prevalência de hipertensão em idosos é superior a 60%, e o 
diagnóstico correto e a persistência dos pacientes no acompanhamento, são itens importantes para atingir a meta ideal de tratamento e reduzir 
os índices de morbimortalidade cardiovascular. A diminuição dos índices de morbidade e mortalidade das doenças cardiovasculares, através de 
cuidados de saúde incluem aspectos do cotidiano, como a adesão a uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Com a finalidade 
de relatar a experiência de acadêmicos da área da saúde frente a processo de educação em saúde com grupo de idosos desenvolveu – se o 
presente estudo. Tratando-se de um relato de experiência, vivenciado com 22 idosos de ambos os sexos, praticantes de atividades em um 
programa de responsabilidade social de um Centro Universitário, situado em Fortaleza – CE, desenvolvido através do processo de educação em 
saúde, utilizando-se da dialética, com a preparação de palestras, demonstração de alimentos saudáveis e recomendáveis para o controle da 
hipertensão, e um conjunto de alimentos prejudiciais à saúde. Todos os participantes foram convidados e respeitados em suas decisões de 
participação. Por se tratar de relato de experiência de ensino e aprendizagem, o estudo obedeceu aos princípios da Resolução Nº466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, envolvendo pesquisas com seres humanos, como também aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Estácio do Ceará – FIC, Sistema CEP/CONEP/Plataforma Brasil. Observou-se que uma parcela de idosos que frequentam as 
atividades, já são hipertensos e fazem usos de medicamentos para o controle da pressão arterial, além da idade e o sobrepeso que são fatores de 
risco associados. Ao abordarmos a temática fatores de riscos, muitos entrevistados demostraram conhecimento sobre as possíveis complicações 
sobre hábitos insalubres, demonstrando interesse na explanação sobre alimentos saudáveis, sobretudo observamos, as baixas quantidades desses 
alimentos, consumidas pelos idosos, alguns afirmando inclusive a inexistência desse hábito de consumo. A experiência relatada foi fundamental 
para o reconhecimento dos acadêmicos sobre a importância de educação em saúde com grupos de idosos, como estratégia de trabalho. Para 
tanto ficou notório a necessidade de planejamento, organização e a sensibilização da equipe e usuários, para a participação das atividades 
propostas. Por meio desta ação, foi proporcionado um aprendizado teórico-prático de etapas, onde primeiramente é importante conhecer e 
destacar as necessidades do grupo, em seguida planejar a atividade que será realizada, proporcionar uma integração entre todos os envolvidos 
para que haja uma participação considerável, e por fim avaliar as atividades desenvolvidas através da análise dos pontos positivos e negativos da 
atividade, sempre buscando o aprimoramento para as próximas atividades no grupo.
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