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Objetivos
Objetivo Geral: Realizar assistência cardiológica ampliada e integral com Equipe
multiprofissional a idosos cadastrados no Núcleo de Atenção ao Idoso NAI/UFPE.
Objetivos Específicos: - Levantar o perfil do idoso atendido no ambulatório de
cardiologia do NAI; - Identificar através de exames ambulatoriais com eletrocardiógrafo
e aferição de sinais vitais e antropométricos os sinais e sintomas de doença
cardiovascular; - Executar diagnóstico cardiológico, através de exame clínico com
inclusão em tratamento clínico e/ou medicamentoso; - Realizar encaminhamento para
Equipe multiprofissional do NAI ou de outra unidade; - Orientar e ministrar com a Equipe
de trabalho oficinas com grupos de idosos e supervisionar as atividades dos alunos
envolvidos; - Aplicar escalas e testes de identificação de fatores associados à doença
cardiovascular; - Articular com a Equipe do NAI estratégias de condução de casos
clínicos; - Acompanhar e avaliar o estado de saúde do idoso através de consulta(s) de
retorno, estimulando a adesão ao tratamento cardiológico; - Oferecer ao estudante das
diversas áreas do conhecimento (Medicina, Enfermagem, Psicologia, entre outros)
ampliação de sua formação nos aspectos cardiológicos.
Resumo
O Projeto visa prestar assistência ao idoso com morbidade cardiovascular cadastrado no
Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI, através da ação de uma equipe multiprofissional
efetuando atividades de triagem, consulta individual, oficinas temáticas de orientação,
avaliação, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares, visando a melhoria do
estado atual de saúde. Dentre as alterações promovidas pelo envelhecimento, está a
redução da capacidade funcional do sistema cardiovascular, do que decorre a
necessidade de uma assistência sistematizada para dar melhores condições de qualidade
de vida aos idosos, diferenciando mudanças normais do envelhecimento de modificações
patológicas, que exigem cuidado apropriado. Cenário que proporcionará uma
complementação da formação acadêmica, articulando a teoria a prática, capacitando
alunos e profissionais com base nos conhecimentos gerontogeriátricos, norteado por
princípios éticos e humanísticos.

