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RESUMO 

 

A população idosa no Brasil e no mundo, tem apresentado uma progressão em seu 

crescimento, fato esse que nos revela através de dados, indicadores e pesquisas uma 

associação com as melhorias na qualidade de vida. Porém, como conseqüência as 

doenças próprias do envelhecimento ganharam maior expressão, dentre elas a 

hipertensão. O PSF veio para reorganizar as praticas de saúde, oferecendo perspectivas de 

mudanças e avanços significativos, contemplando ações a partir dos princípios doutrinários 

do SUS, onde enfatizamos a integralidade por combinar ações ao mesmo tempo, de 

prevenção, promoção e cura. É na dimensão das práticas desenvolvidas no cotidiano dos 

serviços, que a integralidade vem como desafio, mudando o modelo assistencial para uma 

abordagem integral dos indivíduos e de suas famílias. E como a hipertensão pode gerar 

complicações e repercutir na saúde desses idosos, o cuidado oferecido dever ser integral, 

intenso, numa relação contínua, pautado nas necessidades, na manutenção de sua 

capacidade funcional para a realização das atividades básicas e instrumentais da vida 

diária e na produção de novos sentidos a vida. A Política Nacional do Idoso e o PSF têm 

como objetivo prevenir e manter a saúde. E por conta disso, o presente projeto tem como 

objetivo analisar a percepção do idoso hipertenso, sobre o cuidado na sua relação com as 

equipes de PSF do Município de Valença, RJ. A partir dos relatos dos entrevistados 

descrevemos como o cuidado acontece tendo em vista o principio da integralidade. Nos 

resultados obtivemos a percepção de mudança no modelo assistencial onde o cuidado é 

visto integral com presença de vínculo, atenção e respeito. Os PSFs estão sendo 

considerados resolutivos dentro de suas possibilidades e limitações e às equipes conferem 

atributos de disciplinares, assíduos, responsáveis e comprometidos. Outros fatores 

relevantes foram os obstáculos e dificuldades encontradas, como: pouca adesão ao 

atendimento em grupo, insuficiência no sistema de referência (nível secundário) e 

dispensação, de medicamentos, ineficaz.  Ao final criamos propostas para a avaliação das 

ações desenvolvidas e para o planejamento de ações futuras. A aplicação dos resultados 

desta dissertação beneficiará o aprimoramento dos cuidados com a saúde dos idosos no 

PSF de Valença e no Estado do Rio de Janeiro, garantindo a integralidade das práticas e 

programas de educação permanente. 

Palavras-chave: Programa de Saúde da Família, Hipertensão e Idoso. 
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ABSTRACT 

 
 

The elderly population in Brazil and in the world, has presented an increase in its 

growth, a fact that is revealed through the data, indicators and researches an association 

with improvements in quality of life. However, as consequence the own diseases of aging 

have gained greater expression, among them hypertension. The PSF has come to 

reorganize the health practices, offering prospects for change and significant advances, 

including actions from the doctrinaire principles of Unified Health System (SUS), where we 

emphasize the integrity by combining actions at the same time, of prevention, promotion and 

healing.  It is in the dimension of the practices developed in the daily services, that the 

integrity comes as challenge, changing the care model for an integrated approach to the 

individuals and their families. And as hypertension can cause complications and have 

repercussions on the health of the elderly,  the offered care should be integral , intense, in a 

continuing relationship, based on needs, in the maintenance of its functional capacity to 

perform the basic and instrumental activities of daily life and production of new meanings for 

life. The National Policy for the Elderly and PSF are aimed at preventing and maintaining 

health. And because of that, this present project has the aim to analyze the perception of the 

elderly hypertensive, on care in their relationship with the teams of PSF in Valencia / RJ. 

From the reports of the interviewees we described how the care takes place in the view of 

the principle of integrality.  In the results we obtained the perception of change in care model 

where the care is seen with presence of link, attention and respect. The PSFs are been 

considered resolving in their possibilities and limitations and to the teams are conferred 

attributes of disciplinary, diligent, responsible and committed. Other relevant factors were 

the obstacles and difficulties found, such as noncompliance with treatment in group, 

insufficiency in the reference system (secondary level) and dispensation of drugs, 

ineffective. At the final we created proposals to the evaluations of the developed actions and 

for planning future actions. The application of the results of this work will benefit the 

improvement of the health care of the elderly in the PSF of Valencia and in the State of Rio 

de Janeiro, ensuring the integrity of practices and continuing education programs. 

 

 

Keywords: Program for Family Health, Hypertension and Aging. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Falar do tema integralidade desperta um grande interesse, principalmente no 

que se refere ao cuidado, na relação equipe-paciente-família, uma vez que advém do 

nosso compromisso com a implementação das diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e com nossa contribuição para a mudança no modelo assistencial. 

 Caracterizando tal fato, pretendo identificar obstáculos nessa relação, afinal 

sou profissional de enfermagem, que compõe uma das equipes do Programa de Saúde 

da Família (PSF) do Município de Valença, e tenho feito diversos questionamentos 

sobre o cuidado e a relação que cada profissional da equipe tem com os pacientes. 

Porém, para se operacionalizar a integralidade por esse ângulo, da relação equipe-

paciente-família, seria preciso focar esta dissertação em um público específico, e os 

idosos hipertensos, foram escolhidos por diversos motivos. 

Primeiramente, pelo fato da população idosa no Brasil estar crescendo 

vertiginosamente, onde dados, indicadores e pesquisas relacionam às melhorias na 

qualidade de vida.  

Nessa perspectiva é esperado um contingente de mais de 30 milhões de 

indivíduos com 60 anos ou mais para os próximos anos1 e segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) até 2025, “(...) o Brasil será o 6º país do mundo em números 

de idosos.”2 

Segundo, porque doenças próprias do envelhecimento estão ganhando 

maior expressão, em geral crônicas e múltiplas, o que exigem acompanhamento 

constante, cuidados permanentes e uma demanda por serviços de saúde. 

Então é incontestável, que medidas e ações precisavam acontecer e nesse 

prisma a saúde do idoso começa a ocorrer, como um dos compromissos da Política 

Nacional de Saúde. A saber, há uma necessidade de reestruturar o atendimento à 

saúde, buscando uma assistência especifica aos problemas dos idosos. 

A Política Nacional de Saúde do Idoso apresenta como propósito basilar, “A 

promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, da 
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capacidade funcional dos idosos, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que 

vivem exercendo de forma independente suas funções na sociedade.”3 

Há uma preocupação com a pessoa idosa frente à vulnerabilidade freqüente 

de internações e de piora nos prognósticos, o que demanda uma atenção contínua, e 

muitas vezes dispendiosa tanto para os familiares como para todo o sistema de saúde. 

Assim salientamos que as diretrizes que sustentam a política do SUS estão 

enraizadas no Programa de Saúde da Família (PSF), que é o eixo de reorientação do 

sistema, e que devem acontecer dia após dia. 

Assim, não caberia privilegiar uma faixa etária específica, mas o acolhimento 

das necessidades de todos os indivíduos, identificando as condições de risco e 

oferecendo uma atenção holística e humanizada ao núcleo familiar.4 

É bom lembrarmos que além da equipe de saúde da família se fazer 

presente em ações para a população idosa ela terá o idoso como um todo, onde ele 

não será visto em isolado, mas sim inserido numa família, na comunidade, em um 

contexto social.  

 E em terceiro, uma doença altamente prevalente em indivíduos idosos é a 

Hipertensão Arterial favorecendo assim a elevadas taxas de mortalidade. Segundo 

Jobim, “(...) geralmente está ligado à lesão de órgãos-alvo com comprometimento 

funcional.”1 

Diante de tal problema que pode repercutir em todos os níveis de atenção a 

saúde e se apoderar de diversas intervenções, “(...) a atenção primária é o local 

propício para se prevenir e evitar complicações.”5 

Reforçamos mais especificamente que, o PSF pode ser o melhor lugar, pois 

tem como metas: controlar, tratar, reduzir danos e melhorar a qualidade de vida da 

população, que precisa e necessita de um tratamento diferenciado, multiprofissional 

voltado para a integralidade do cuidado.   

As equipes de PSF compreendem que o processo saúde-doença tem ampla 

dimensão, com diversos fatores e atores, que necessitam de uma atenção focalizada 

na família e na comunidade, utilizando-se de praticas que estabeleçam essas relações 

e quando necessário articulam e integram o indivíduo em todos os espaços do sistema 

de saúde. 
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A Hipertensão Arterial exige ainda que em seu tratamento e controle, 

medidas de promoção de saúde aconteçam, uma vez que produzem redução de danos 

e melhoria na qualidade de vida, principalmente quando a identificamos num idoso já 

que este representa um público diferenciado. 

Assim, se não houver orientação adequada quanto ao tratamento ou o 

reconhecimento da importância das complicações, “(...) não reconheceremos mudanças 

significativas na saúde de uma comunidade.”6 

Baseado, em tais fatos abordaremos também, no decorrer de nossa 

fundamentação teórica, um breve histórico sobre as Políticas de Saúde no Brasil e a 

Atenção ao Idoso, e a inter-relação saúde da pessoa idosa e a hipertensão. 

Conceituaremos a hipertensão arterial no idoso, seus aspectos 

epidemiológicos no Brasil e em Valença e a sua relevância em se tratar e controlar este 

agravo nesta população. 

 E nos próximos temas faremos um recorte para o PSF e suas áreas de 

atuação, bem como para atenção ao idoso hipertenso e suas ações programáticas. 

Após tais definições será incluído o trabalho das equipes de Saúde da 

Família do Município de Valença frente ao idoso hipertenso com seus desafios, 

obstáculos e principais benefícios. 

E como descrever os serviços de saúde pode constituir um “importante 

instrumento para planejamento e tomadas de decisão que possibilitem, em última 

análise, a melhoria da resolutividade dos serviços de saúde”7, iremos considerar a fala 

do nosso paciente.  

  E ao final far-se-á uma discussão, através do olhar do próprio paciente, de 

como é prestado o cuidado e de como acontece sua relação com as equipes de PSF do 

Município de Valença. 
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2. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

 
 

2.1. POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL E A ATENÇÃO AO IDOSO 

 

 

A saúde no Brasil vem em processo de construção, onde o SUS, marco 

ímpar de nossa história, traz a cada dia uma transposição de pensamentos, realidades 

e conhecimentos. E, é através do desenvolvimento do SUS que elucidamos nossas 

condutas, sejam elas, clínicas, administrativas e de gestão. 

Esse processo político de redemocratização do país nos trouxe a 

consciência sanitária de que “Saúde é direito de todos e dever do Estado.”8 O Brasil 

mudou de um sistema centralizado, privatizado e focado na atenção médico-hospitalar, 

para um sistema universal, descentralizado, participativo, com controle social, baseado 

em um conceito ampliado de saúde. 

Esse modelo construído coletivamente, com responsabilidade nas três 

esferas de governo e com a participação dos diversos setores da sociedade9, modificou 

o paradigma de inclusão social e adicionou atributos de qualificação e humanização. 

O SUS em sua formulação política e organizacional veio para reordenar os 

serviços e ações de saúde, estabelecidos pela Constituição de 1988 e, posteriormente, 

pelas leis que o regulamentam, apresentando ações e serviços públicos de saúde que o 

integram de forma abrangente e de uma filosofia única. 

A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação 

de um modelo de atenção à saúde que priorize a descentralização, a universalidade, a 

integralidade da atenção, a equidade e o controle social, ao mesmo tempo em que 

incorpora, em sua organização, o princípio da territorialidade para facilitar o “(...) acesso 

das demandas populacionais aos serviços de saúde.”9  

A entrada na dinâmica do serviço de saúde se dá pelo compromisso da 

Atenção Primária e seu fortalecimento. 

A atenção primária em saúde foi contextualizada por Duncan como:  
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O cuidado dispensado por profissionais de saúde, a partir de um 
primeiro contato, de forma integral e continuada, a pessoas saudáveis 
ou doentes, com um sinal ou sintoma não diagnosticado (o paciente 
indiferenciado) ou com um problema de saúde não limitado pela sua 
origem (biológica, comportamental ou social), pelo sistema orgânico 
afetado, pela idade ou pelo gênero. [...] É o exercício de estar à porta de 
entrada de um sistema de saúde, de ser o primeiro contato de 
indivíduos, famílias e comunidades com uma complexa rede de serviços, 
dispensando cuidados a toda sorte de enfermidades, prevenindo 
agravos, promovendo a saúde e estimulando autocuidado, próximo ao 
cenário onde a população vive o cotidiano de uma sociedade instável e 
cheia de conflitos. 10 

 
 

A Atenção Primária pressupõe princípios de “(...) responsabilidade do gestor 

na garantia do acesso, da integralidade, da longitudinalidade, da abordagem familiar e 

do enfoque comunitário da assistência.”11 

Assim, prever intercorrências, prover informações, buscar qualidade, estreitar 

relação de confiança e credibilidade são necessidades que precisavam ser 

reconhecidas nos serviços básicos de saúde, nas práticas profissionais. 

Ao objetivar reorganizar esta prática, o Ministério da Saúde, em 1994, criou o 

Programa de Saúde da Família. 

O Programa de Saúde da Família vem oferecer essas perspectivas de 

mudanças, resultados e avanços significativos. Assim se faz necessário contemplar 

ações a partir dos princípios doutrinários do SUS, enfatizando a integralidade, onde as 

ações deverão ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para prevenção, promoção 

e cura. 

A articulação das ações de promoção, prevenção e recuperação ou cura está 

relacionada com a visão holística e diz respeito à articulação entre os diversos campos 

de intervenção, visando à atenção integral e integrada para o conjunto de problemas de 

saúde da coletividade. 

Dessa forma, a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS, definida 

constitucionalmente.  

 
 
 
 



21 
 

Ela é uma “bandeira de luta”, parte de uma “imagem objetivo”, um 
enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas 
instituições e de suas práticas, que são consideradas por alguns 
desejáveis. Ela tenta falar do conjunto de valores pelos quais vale lutar, 
pois se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e mais 
solidária.12  

 

Mattos considera ainda que o princípio da integralidade trabalha em três 

sentidos-como atributo das praticas dos profissionais; como atributo das organizações 

dos serviços; e como respostas governamentais aos problemas de saúde; em nossa 

abordagem sem a pretensão de esgotar o assunto, mas para sustentar o entendimento, 

será destacado o sentido da integralidade como atributo das práticas profissionais.   

Esse sentido diz respeito aos conhecimentos, as práticas dos trabalhadores, 

a importância do cuidar na saúde, paralelo com a relação, com o encontro do 

profissional e da equipe, com o paciente e sua família, com a necessidade da conversa, 

com a abordagem integral.  

Ferla considera que a integralidade vista por esse ângulo poderia ser 

considerada “(...) como uma dimensão molecular da própria integralidade.”13 

É na dimensão das práticas desenvolvidas no cotidiano dos serviços que, ao 

fim, se verificará ou não a efetividade das políticas governamentais; do modo como os 

serviços são organizados e as capacidades dos próprios profissionais, “(...) assim como 

das diferentes contradições, os conflitos de interesse, as disputas de poder e as 

culturas vigentes nas sociedades e, em particular, no âmbito da saúde.”13 

Entendemos por ele, que não se pode referir ao sistema de saúde somente 

como um conjunto de recursos físicos e tecnologias, mas como um conjunto de práticas 

de saúde e inclusive sobre a gestão destas. E seguindo tal reflexão, se faz necessária 

uma breve revisão sobre naturezas tecnológicas do trabalho em saúde; necessidades 

de saúde e organização de processos de trabalho em saúde. 

Essa revisão responde ao desafio que a integralidade faz às práticas de 

saúde, nessa dimensão: “(...) a capacidade de identificar (e responder adequadamente 

ao) o conjunto de necessidades de saúde das pessoas e das coletividades.”13  

É um atributo inerente à mudança no modelo assistencial para uma 

abordagem integral dos indivíduos e das famílias nos seus diversos ciclos de vida. 



22 
 

Merhy postou uma grande contribuição nesse âmbito das práticas 

profissionais, onde considerou uma tipologia das tecnologias utilizadas na saúde, sob 

três naturezas distintas: tecnologias duras, leve-duras e leves. 

 
 

A primeira categoria inclui as tecnologias-equipamentos, praticamente 
transformados em sinônimo no estágio contemporâneo do 
desenvolvimento biomédico, e as estruturas operacionais e normas. Os 
conhecimentos estruturados, como a clínica médica, a clínica 
psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo etc, compõem o rol das 
tecnologias leve-duras. Por fim, as tecnologias de relação (produção de 
vinculo, acolhimento, produção de autonomia e boa parte das relações 
no âmbito da gestão dos processos de trabalho) são classificadas como 
tecnologias leves.14  

 
 
As contribuições do autor não se esgotaram na tipologia apresentada não, 

pois identificou certas condições em que o trabalho criativo, inventivo, é chamado de 

trabalho vivo, contrário de outras situações sem expressão de criatividade, e sim, com 

rotinas e comportamentos moldados, expressando o trabalho morto. 

Merhy diz ainda que, “O cuidado em saúde que se pretende capaz de 

oferecer atenção integral deverá ser intensivamente trabalho vivo, produzido em ato, 

centrado na relação entre os indivíduos que protagonizam a cena do cuidado e capaz 

de produzir novos sentidos e possibilidades de vida.”15 

Sendo assim compreender e se apropriar do conceito de integralidade 

enquanto trabalhador de saúde é um desafio na busca de uma atenção humanizada, 

mais qualificada. 

A integralidade como atributo às práticas profissionais, expressa a forma 

como respondemos aos pacientes que nos procuram, como nos apropriamos e 

respeitamos o seu universo, e como programamos ações sobre as necessidades e 

interesses deles. 

A integralidade pode ser entendida ainda como a capacidade da equipe de 

saúde em resolver ou organizar os serviços dirigidos ao paciente com o intuito de 

solucionar as suas necessidades.16  

Para se solucionar um problema, é preciso interação com processo de 

trabalho, gestão e planejamento na construção de saberes e práticas. 
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E pelo fato da vida humana não ser estática, a assistência à saúde não se 

reduz à aparição de um transtorno e à busca de um serviço de saúde. “Os problemas 

de saúde são resultados de um processo complexo e dinâmico que se produz no 

interior da sociedade.”17 

Frente ao que encontramos no cenário, sentimo-nos na necessidade de 

reconhecer alguns aspectos para nossa atuação profissional. 

Pinheiro e Guizardi, ao estudarem as equipes de Programa de Saúde da 

Família, observaram que, “Essas equipes operam como “dispositivos abertos 

configurados pela imanência dos encontros que as atravessam e conformam” e que as 

atividades de saúde não estão pautadas somente pela doença.”18 

É interessante ressaltarmos que o Programa de Saúde da Família busca 

justamente isso. E, que à medida que um profissional e ou uma equipe se atém para 

esse momento, o da relação, ele está buscando atingir parte do ideal de integralidade. 

A integralidade do cuidado é reforçada por essa relação entre equipe, 

usuário, família, unidade e território, pela abordagem bio-psico-social, pela prevenção 

de agravos e pela promoção da qualidade de vida. E a abordagem deve ser flexível e 

adaptável às necessidades de cada população. 

E ao falarmos em população temos um publico especifico, com crescimento 

recente em nossa história, que são os idosos.  “A atenção integral e integrada a saúde 

da pessoa idosa deve ser baseada nos seus direitos, necessidades, preferências e 

habilidades da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI).”19 

De acordo com Gordilho, “É importante considerar que as necessidades de 

saúde dos idosos requerem uma atenção específica que pode evitar altos custos para o 

Sistema de Saúde e, sobretudo, proporcionar melhores condições de saúde a essas 

pessoas.”20 No entanto, essas mesmas necessidades precisam ser adequadamente 

identificadas e incorporadas as praticas de saúde. 

Ao propor a criação de novos significados para distintas dimensões das 

necessidades de saúde, Cecílio sistematizou como desafios à criação de vínculos 

afetivos e de autonomia, “(...) duas situações originadas da relação entre o usuário e a 

equipe ou o profissional, portanto entre pessoas.”21 
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Quanto à relação de confiança entre estes atores, o autor defende que o 

reconhecimento do vínculo não deve estar restrito à simples adstrição do indivíduo a 

um serviço ou a um programa, mas inclui o estabelecimento de uma “Relação contínua 

no tempo, pessoal e intransferível, calorosa e mediada pelas subjetividades.”21 

E Cecílio reforça ainda que, “Em relação à autonomia, o destaque deve ser 

dado à necessidade de cada pessoa obter graus crescentes de autonomia na vida.”21 O 

significado disso, relaciona-se com a oferta de informação e educação em saúde, mas 

se faz exclusivamente por esse caminho. A autonomia implica a possibilidade de 

reconstrução dos sentidos da vida pelos sujeitos e esta ressignificação assume 

importância no seu modo de viver.  Isso inclui, a luta pela satisfação de suas 

necessidades, da forma mais ampla possível e relações mais simétricas entre usuários 

e trabalhadores de saúde. 

Desconhecemos um espaço mais propício para essa relação, do que o 

Programa de Saúde da Família. E acreditamos que no PSF, a aproximação do usuário 

ao profissional, é contínua e duradoura, o que torna a integralidade indispensável para 

acontecer. 

 

 

2.1.1 A Política Nacional de Saúde do Idoso 

 

 

A saúde de uma população, nítida expressão das suas condições concretas 

de existência, é resultante, entre outras coisas, da forma como é estabelecida a relação 

do Estado com a sociedade. A ação do Estado no sentido de proporcionar qualidade de 

vida aos cidadãos é feita por intermédio das Políticas Públicas e, dentre as políticas 

voltadas para a proteção social estão as Políticas de Saúde. “O Estado, entendido 

como a expressão maior da organização política de uma sociedade, surge como um 

aperfeiçoamento das relações entre os indivíduos de uma dada organização social.”22 

Sabemos que, “(...) necessidades de saúde requerem uma atenção 

específica e que a população idosa está cada vez mais representada, tornando-se um 

dos grandes desafios para a saúde pública”23, onde seu crescimento tem provocado 



25 
 

alterações profundas na sociedade causando impactos na economia, no mercado de 

trabalho, nas relações familiares e no sistema de saúde.  

Atualmente, podemos observar que, “(...) houve transformações quanto à 

incidência e a prevalência das doenças, bem como quanto às principais causas de 

morte.”6 Porém, é na população idosa que encontramos altos índices de doenças 

crônicas decorrentes de um estágio inicial que muitas vezes passou desapercebido, 

sem  acesso, tratamento e prevenção. 

A busca por mudanças permitiu a aspiração por uma vida mais longa, sem 

preocupação com limitações, incapacidade e dependências próprias de 

envelhecimento. E no Brasil, a legislação avançou muito em anos recentes e 

certamente o marco desse processo foi a promulgação do Estatuto do Idoso. 24 Porém 

várias leis de importância priorizaram as pessoas idosas. 

A começar pela Constituição Federal de 1988, que em seus Artigos 229 e 

230 do Cap. VII, deixaram claro o dever da família, da sociedade e do Estado em 

amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade, o bem estar e garantindo-lhes 

o direito à vida. 

Posteriormente veio a Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994, e 

regulamentada em 1996, assegurando direitos sociais à pessoa idosa, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do 

SUS.25     

Em 1999, essa Política Nacional de Saúde do Idoso assume através de uma 

Portaria Ministerial que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua 

capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para 

realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária.19 E estabelecem 

diretrizes essenciais, que norteiam a definição ou a redefinição dos programas, planos, 

projetos e atividades do setor saúde na atenção integral às pessoas em processo de 

envelhecimento e à população idosa.  

Essas diretrizes são: a promoção do envelhecimento saudável; a 

manutenção da capacidade funcional; a assistência às necessidades de saúde dos 

idosos; a reabilitação da capacidade funcional comprometida; a capacitação de 
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recursos humanos, o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais; e o apoio a 

estudos e pesquisas. 

Em 2002, é proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso, tendo como base às condições de gestão e a divisão de 

responsabilidades definida pela Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).27 

E são criadas ainda as normas para cadastramento de Centros de Referência em 

Atenção à Saúde do Idoso.26 

Ainda em 2002, foi criada a Portaria nº 738  de 12 de abril de 2002, referindo-

se sobre a Assistência Domiciliar Geriátrica e incluindo na tabela do SIH/SUS os 

procedimentos para tal assistência.27 

Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República 

sanciona o Estatuto do Idoso,24 elaborado com intensa participação de entidades de 

defesa dos interesses dos idosos. (PNSPI) 

O Estatuto do Idoso amplia a resposta do Estado e da sociedade às 

necessidades da população idosa, mas não traz consigo meios para financiar as ações 

propostas. O Capítulo IV do Estatuto reza especificamente sobre o papel do SUS na 

garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de 

atenção (PNSPI). 

Em 2004, a OMS, lançou projeto com o objetivo de sensibilizar e capacitar os 

profissionais do nível primário de saúde sobre as necessidades específicas dos idosos, 

ressaltando a importância do “(...) acolhimento do idoso e de sua participação nas 

decisões a respeito da sua própria saúde.”28 

No ano de 2006, por meio do Pacto pela Saúde, o SUS passou a considerar 

a saúde dos idosos como prioridade. Gestores do SUS, nos Âmbitos federal, estadual e 

municipal firmaram compromisso, que definiu pela primeira vez a implantação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como finalidade 

primordial recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS.29 
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Apesar desse avanço, “A falta de estabelecimento de metas inviabilizou a 

exigência do cumprimento das diretrizes estabelecidas.”28 

A própria Política Nacional do Idoso nos mostra que a legislação brasileira29 

relativa aos cuidados da população idosa está bastante avançada, porém na prática 

ainda é insatisfatória. 

Assim, há uma necessidade de que estratégias sejam tomadas, para dar 

conta da heterogeneidade desta população e da diversidade de questões marcadas por 

agravos que impõem sérias limitações ao bem estar do idoso. 

 

 

2.1.2 O Estatuto do Idoso 

 
 

O Artigo 1º do Estatuto do Idoso refere que sua instituição será para “regular 

os direitos da pessoa com 60 anos ou mais”. 

 
 

Artigo 2º Assegura ao idoso todas as oportunidades e facilidades para a 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
Artigo 3º É obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público 
assegurar ao idoso prioridade à efetivação do direito à vida; E que a 
garantia dessa prioridade compreende entre outros:  
I  - Atendimento preferencial imediato; 
II  - Preferência na execução de políticas públicas;  
III - Privilégio nos recursos públicos;  
IV - Prioridade do atendimento ao idoso por sua própria família;  
V - Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de  
Geriatria e Gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;  
VI - Fornecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
sobre o aspecto biopsicossocial do envelhecimento;  
VII - Garantia de acesso à rede de serviços de saúde.24 
 
 

O Estatuto nos traz um reflexo, do interesse em alcançar as necessidades de 

saúde do indivíduo com 60 anos ou mais, agregando assim qualidade de vida aos anos 

adicionais que essa população poderá ter. 
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Uma prova disso está em seu Capítulo IV, Art.15, vem assegurar à saúde do 

idoso uma atenção integral, que por intermédio do SUS irá garantir-lhe o acesso 

universal e igualitário, em conjunto articulado e continuo das ações e serviços, para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos. 

Cabe destacar que mesmo que a Política Nacional e o Estatuto do Idoso 

tenham subsídios para responder com eficiência e eficácia às necessidades dos idosos, 

é indispensável oferecer cuidados a partir dos recursos sejam eles físicos, financeiros e 

humanos, que nos forem disponíveis. 

Assim tanto no Estatuto como no Programa de Saúde da Família é pertinente 

que se objetive prevenir e manter a saúde deste grupo populacional, incluindo ações 

de: 

 

      -     Cadastramento da população idosa em base territorial; 

- Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 

precisar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 

abrigados e acolhida por instituições públicas e filantrópicas ou sem fins 

lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meio urbanos 

e rurais; 

- Fornecimento gratuito pelo Poder Público, de medicamentos, especialmente de 

uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao 

tratamento, habilitação ou reabilitação23. 

 
 

É importante também que se faça cumprir o que o Art.18 do Estatuto do 

Idoso se refere: “As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos 

profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.”24 
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2.1.3 Necessidades e Utilização Dos Serviços De Saúde Por Idosos 

 
 

A população de idosos tem apresentado um crescimento significativo nas 

últimas décadas o que propicia um aumento na demanda dos serviços de saúde a esta 

clientela. E com esta nova característica da população, que agora envelhece, surgiram 

avanços para o cuidado com o idoso. 

Ao darmos destaque aos idosos, “(...) em termos de utilização dos serviços 

de saúde, reconhecemos um maior número de problemas de longa duração, que 

freqüentemente exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia complexa para 

um cuidado adequado.”30 

Os primeiros passos nesse sentido se deram com a Constituição de 1988, a 

criação do SUS e a garantia ao cidadão brasileiro do acesso igualitário aos serviços de 

saúde. Posteriormente veio o Programa de Saúde da Família como estratégia para 

reorganizar a atenção básica à saúde, visando promover a melhor atuação no 

atendimento e prevenção de doenças à comunidade. 

Ao que parece pouco se tem na literatura sobre o uso dos serviços por 

idosos, buscando sua percepção frente à relação com a equipe de PSF. 

Há vários estudos se utilizando informações “(...) demográficas, sócio-

econômicas correlacionadas com a distribuição de doenças crônicas,”31 “(...) 

capacidade funcional,”32 e percepção dos idosos33 sobre seu estado de saúde.34  

No ano de 2006 tivemos na Cidade do Rio de Janeiro um estudo muito 

interessante, sobre a percepção do estado de saúde do idoso, onde foi possível avaliar 

e identificar vários fatores determinantes para um envelhecimento saudável. 35 

Há também investigações sobre a utilização dos serviços de saúde por 

idosos, demonstrando através de inquéritos populacionais, que o efeito da renda 

familiar recai sobre o consumo dos serviços de saúde. 

Porém neste trabalho, não será dado valor apenas a este enfoque, mas sim 

a todas as necessidades do indivíduo idoso, em especial na sua relação com o 

Programa de Saúde da Família. 
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Observamos que alguns autores, ao estudarem a hipertensão referem o 

impacto que a população idosa causa sobre o número de internações e que devido a 

essa morbidade é crescente as necessidades de saúde da pessoa idosa, porque ao 

estudarmos as doenças crônicas encontramos muitas pessoas desse público inseridas. 

Contudo não encontramos relatos de estudos, sobre como esses pacientes 

recebem atendimentos, em regiões de coberturas de PSF, e de como percebem a 

qualidade, eficiência e resolutividade da assistência, se a relação equipe-paciente-

família contribui para a melhoria de sua saúde e qual fator, é preponderante. 

Gordilho et. al., deixam bem evidente que a necessidade é o fator mais 

importante na explicação do uso em saúde, “Entretanto outros fatores podem ser 

relacionados a um menor ou maior uso, como os que expressam as dimensões 

biológicas e sociais, chamados fatores predisponentes.”20 Referem que o contexto 

espacial exerce influência no comportamento humano e que devemos levar em 

consideração que essa dimensão é fator importante para a compreensão de situações 

e especificação de políticas de saúde. 

Portanto, para se causar melhorias e modificações em suas vidas o idoso 

hipertenso necessita de um tratamento diferenciado voltado para a integralidade do 

cuidado. 

 

 

2.1.4 A Atenção Básica no Manejo das Doenças Crônicas no Idoso 
 

 

A maioria das doenças crônicas que acometem o indivíduo idoso tem, na 

própria idade, seu principal fator de risco. Envelhecer sem nenhuma doença crônica é 

antes exceção do que regra. 36 

 Assim, os idosos, na sua maioria, “(...) são portadores de doenças crônicas 

e múltiplas, e estão susceptíveis a uma gama de interações entre as diversas 

enfermidades, com repercussões orgânicas e psicossociais.”37  

Mas apresentar uma doença crônica ou mais não significa que o idoso não 

possa cuidar de si, e de viver seu dia a dia de forma independente. 
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Segundo os mais modernos conceitos gerontológicos, o idoso que apresenta 

sua autodeterminação e prescinde de qualquer ajuda ou supervisão para agir no seu 

cotidiano, deve ser considerado um idoso saudável, ainda que portador de uma ou mais 

de uma doença crônica. 

Porém se as doenças crônicas não forem devidamente tratadas e 

acompanhadas ao longo dos anos, pode originar complicações e seqüelas, o que no 

caso dos idosos, poderá comprometer sua independência e autonomia.  

Assim no manejo das doenças crônicas, temos dois lados de uma relação, 

que são fundamentais: o da equipe de saúde, ou seja, dos profissionais envolvidos, e 

dos indivíduos idosos inseridos no processo do cuidado. 

Portanto é preciso nos preocupar com a saúde e a capacidade funcional do 

idoso, ou seja, com a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais 

necessárias para uma vida independente e autônoma. 

As doenças crônicas e as incapacidades conseqüentes podem afetar 

significativamente o bem estar dos idosos. De acordo com Smith, “As condições 

crônicas levam a uma diminuição do potencial dos indivíduos de experienciar o lado 

positivo da vida, especialmente entre aqueles acima dos 80 anos de idade.”38 

Em outro estudo, com homens de 50 a 72 anos hipertensos, com alto risco 

de doença cardiovascular, Agewall et. al., encontraram que, “pacientes com qualquer 

doença cardiovascular sentem-se significativamente mais descontentes quando 

comparados com pacientes sem sinais e sintomas de doenças cardiovasculares.”39 

Segundo Xavier, “para os idosos octogenários residentes na cidade de 

Veranópolis, a falta de saúde é o principal indicador da ausência de bem-estar e de 

qualidade de vida negativa.”40    

Entre aqueles afligidos pelas doenças crônicas, alguns avançam para 

incapacidades severas e outros não. Têm-se pouco entendimento dos fatores que 

protegem e/ou moderam o impacto das doenças crônicas na vida dos idosos. Para 

entender porque a pessoa se torna incapacitado é preciso considerar os fatores extra-

individuais “Como os cuidados médicos, a reabilitação e o ambiente físico e social e os 

fatores de risco (como as características sociodemográficas e os estilos de vida) e os 

fatores intra-individuais (como os atributos psicológicos e sociais). 41 
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 Nesse sentido, é levado em conta como o indivíduo avalia a situação da 

incapacidade e reage a ela, como os outros avaliam a situação da incapacidade e 

dispõem de expectativas para os idosos, e também, “(...) as características próprias do 

ambiente físico.”41 

O manejo da maioria das doenças crônicas é caracterizado pela 

responsabilidade que os pacientes devem ter, e pelo seu envolvimento no cuidado. 

É fundamental que o paciente participe do processo de decisão ou nos níveis 

de ação, pois, dessa forma, o cuidado de saúde tornar-se-á mais efetivo e eficiente. “O 

paciente deve ter a compreensão e aprovação de novas práticas e responsabilidades; 

para tanto, a efetiva relação de trabalho entre os pacientes e profissionais torna-se 

essencial.”42 

Estratégias têm sido desenvolvidas para aumentar o envolvimento dos 

pacientes em seus tratamentos. Algumas focalizam na prevenção de crises, 

reconhecendo e evitando os fatores desencadeantes, monitorização dos sintomas, 

ajuste e adesão às medicações, enquanto outras estratégias “(...) tendem a ser mais 

diversas focalizando em assuntos como mudanças de estilo de vida e manejo do 

estresse.”43 

Temos ainda como estratégias sugeridas pela Organização Mundial de 

Saúde para a melhoria dos resultados: o aumento do fluxo de conhecimento e 

informações entre pacientes e os cuidadores e entre cuidadores; a educação e suporte 

dos pacientes no melhor manejo possível de suas condições; “(...) o auxílio aos 

pacientes na adesão ao tratamento, através de efetivas e amplas intervenções; e 

monitorização e avaliação da qualidade dos serviços e resultados.”44 

 

 

2.2 SAÚDE DA PESSOA IDOSA E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

 

A Organização Mundial de Saúde considera idoso, nos países em 

desenvolvimento, os indivíduos com 60 anos ou mais. 
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As alterações próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso 

ao desenvolvimento de Hipertensão Arterial Sistólica (HAS), sendo esta a principal 

doença nesta população. 

“A hipertensão arterial é uma síndrome clínica caracterizada pela elevação 

da pressão arterial a níveis iguais ou superiores a 140 mmHg  de pressão sistólica e/ou 

90 mmHg de diastólica –  em pelo menos duas aferições subseqüentes obtidas em dias 

diferentes, ou em condições de repouso em ambiente tranqüilo.”45 

O Ministério da Saúde considera como valor ideal, a pressão menor que 120 

sistólica e 80 diastólica, pela possibilidade dessas cifras ter menos riscos para o 

aparelho cardiovascular. 

Seguindo as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, “(...) o que 

estabelece o estágio de um quadro hipertensivo é o valor mais alto da sistólica ou 

diastólica. Quando em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificar 

o estágio.”46 

                  Nos idosos, habitualmente, é encontrada uma pressão de pulso elevada, 

definida como a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. “Do ponto de vista 

anátomo-patológico, a explicação para esse fato é a progressiva perda da elasticidade 

da parede arterial com conseqüente redução da complacência vascular.”47 

                A hipertensão arterial tem destaque no idoso, “(...) por ser uma das doenças 

mais freqüentes, de alta prevalência e determinante na elevada morbidade desta 

população.”47,  “(...) representando um fator de risco independente, linear e contínuo 

para doença cardiovascular.”46  

A hipertensão arterial apresenta custos médicos e socioeconômicos 

elevados decorrentes principalmente, “(...) das suas complicações, tais como: doença 

cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal 

crônica e doença vascular de extremidades.”46 

Ao considerarmos o crescente número populacional de idosos e, por 

conseguinte uma crescente parcela deste grupo com a hipertensão como doença 

crônica precisamos redefinir e direcionar nossa atenção. 
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2.2.1 Aspectos Epidemiológicos da População Idosa 

 
 

 Mudanças vêm ocorrendo na estrutura etária da população, caracterizada 

pela acentuada longevidade e atribuída às melhores condições de vida das pessoas. O 

grupo etário composto por pessoas acima de 65 anos cresceu de 3,5 em 1970, para 

5,5% em 2000. 

                    Sabemos que a composição de uma população é reflexo de sua dinâmica 

ao longo do tempo, ou seja, de uma transição demográfica. 

Conceitua-se transição demográfica, em termos demográficos estritos, como 

a passagem (transitione) de um contexto populacional onde prevalecem altos 

coeficientes de mortalidade e natalidade, para outro, onde esses coeficientes alcançam 

valores muito reduzidos. 7 

                Esse processo de transição demográfica foi descrito pela primeira vez por 

volta dos anos 1940, referindo-se aos efeitos que as mudanças nos níveis de 

fecundidade, natalidade e mortalidade provocam sobre o ritmo de crescimento 

populacional e sobre a estrutura por idade e sexo. 

                 Inicialmente, ocorre a queda da mortalidade que irá produzir ganho de vidas 

humanas em todas as idades, podendo não alterar a estrutura etária de uma 

população. O fator decisivo para o envelhecimento da população é a queda da 

fecundidade, isto é, a diminuição relativa de contingentes populacionais nas faixas 

etárias mais jovens e a ampliação da população nas faixas etárias mais idosas. 

                Conseqüentemente, uma mudança importante que ocorre em conseqüência 

da transição demográfica é o envelhecimento populacional. 

                Concomitantemente à transição demográfica, ocorrem mudanças nos 

padrões de mortalidade e morbidade de uma comunidade o que se convencionou 

denominar transição epidemiológica. De uma forma mais abrangente ela incorpora as 

mudanças dos padrões de saúde e doença, mortalidade, fecundidade e estrutura por 

idades, além dos determinantes socioeconômicos, ecológicos, de estilo de vida e de 

suas conseqüências para os grupos populacionais. 
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No Brasil, a população idosa perfazia, em 2002, um total de 14,1 milhões de 

pessoas e, para 2025, projeta-se um total de 33,4 milhões. Entre 1950 e 2025, a 

população idosa terá crescido 16 vezes contra cinco vezes a população total. Isso 

significará como a sexta maior população do mundo. 

Toda projeção de população por sexo e grupos de idade, realizada por 

método demográfico, deve ser revista na medida em que novas informações surjam, 

sejam de Censos Demográficos, Pesquisas Domiciliares por Amostragem ou 

Estatísticas Vitais.  

Como este método consiste em trabalhar (projetar) separadamente cada 

componente demográfico, ou seja, a mortalidade, a fecundidade e os movimentos 

migratórios, faz-se necessário a revisão periódica das medidas e indicadores destes 

níveis à luz de novas informações. 

É um processo contínuo de atualização que faz com que o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) possa fornecer estimativas populacionais para o 

Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios em sintonia com as 

pesquisas mais recentes. 

E é neste contexto que, com a divulgação dos resultados do Censo 

demográfico de 2000, das Estatísticas de Registros Vitais para os anos de 1999, 2000 e 

2001 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para o ano de 200148 

fez-se necessária uma avaliação dos parâmetros demográficos implícitos na projeção 

da população do Brasil. Desta avaliação resultou nesse conjunto de tabelas, bem como 

um documento contendo uma versão resumida das metodologias empregadas para 

projetar a população em nível nacional para o período 1980 – 2050. 

 O formato da pirâmide etária em 1980 apresentava uma base alargada e um 

ápice estreito caracterizando uma população jovem porém esta base já trazia consigo 

certo estreitamento em relação aos anos anteriores devido ao processo de queda da 

fecundidade, que se iniciara na década de 60. 
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Figura 01 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 1980. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
 
 

 

Figura 02 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 1990. 

 
Fonte: (IBGE; 2009).  
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Figura 03 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2000. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
 

 

 

 
Figura 04 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2005. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009) 
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Figura 05 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2010. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
 

 

 

 

 
Figura 06 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2020. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
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Figura 07 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2030. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
 
 

 

 
Figura 08 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2040. 

 
Fonte: (IBGE; 2009). 
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Figura 09 – Brasil. Piramide Etária Absoluta, 2050. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 
 

 

 

 
Em 2050, o grupo etário acima de 65 anos, deverá responder por 19% da 

população brasileira. 

Destacando-se ainda, “Tivemos na população idosa o aumento do número 

de pessoas com 80 anos ou mais, sendo essa a faixa etária de maior crescimento, 

tanto nos paises desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.”49 

E é interessante observar o envelhecimento dentro da própria população 

idosa, pois vemos que a população mais idosa será de modo eminente, feminina. “No 

ano de 2000, para cada 100 mulheres idosas havia 81 homens idosos; em 2050 haverá 

provavelmente cerca de 76 idosos para cem idosas. No grupo acima de 80 anos, 

estima-se que em 2050, teremos duas idosas para cada idoso.”50  
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Figura 10 – Brasil. População de 80 anos ou mais de idade por sexo – 1980/2050. 

 
 

Fonte: (IBGE; 2009). 

 

 

Juntamente com as modificações na estrutura etária da população, 

constatam-se mudanças epidemiológicas, caracterizadas por doenças e fatores de risco 

relacionados com o estilo de vida. 

Ao analisarmos a pirâmide de uma população estaremos nos submetendo a 

compreensão de uma representação gráfica de uma tendência demográfica, pois uma 

população está mudando constantemente, por influencia de fatores demográficos como 

natalidade, mortalidade e migração. 

A pirâmide do estado do Rio de Janeiro e a pirâmide da cidade de Valença 

apresentam características semelhantes onde se pode observar uma tendência à 

redução nas taxas de natalidade e mortalidade, caracterizando uma população mais 

idosa, através do estreitamento de base e o alargamento do ápice. O estreitamento das 

barras tem surgido a partir de 60 anos o que nos indica longevidade para as respectivas 

populações. 
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Figura 11 - Pirâmide Etária do Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Caderno de Informações de Saúde/DATASUS 

 

 
Figura 12 - Pirâmide Etária da Cidade de Valença-RJ (ano de 2009). 

 
FONTE: Caderno de Informações de Saúde/DATASUS 
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A seguir não poderíamos deixar de mencionar que a estrutura populacional 

de um município tem forte influencia em seus parâmetros de pactuação e que fornecem 

subsídios ao planejamento em saúde. 

A população Valenciana no ano de 2009, segundo dados do IBGE estava 

estimada em 75.817 habitantes sendo destes, 10.870 apresentando 60 anos ou mais o 

equivalente a 14,34 % da população. Isso nos remete a pensar que medidas e ações 

devem estar não só pactuadas mais acontecendo para buscar suprir as necessidades 

desse público. 

 
Tabela 1 - População de Valença no ano de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Caderno de Informações de Saúde/DATASUS 

 

Outro indicador muito valioso para nosso estudo seria as causas de 

internações do Município de Valença, sendo que iremos nos ater à faixa etária de nosso 

interesse, e que é bom lembrarmos também, que os Cadernos de Informações de 

Saúde do DATASUS, de nosso acesso, nos prestou dados referentes aos anos de 2007 

e 2009.51 

    
  População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009  

Faixa Etária Masculino Feminino Total 
Menor 1                 473                  452                  925  
1 a 4              2.204               2.110               4.314  
5 a 9              3.172               3.023               6.195  
10 a 14              2.976               2.883               5.859  
15 a 19              2.857               2.848               5.705  
20 a 29              5.954               6.105              12.059  
30 a 39              4.936               5.360              10.296  
40 a 49              5.081               5.639              10.720  
50 a 59              4.121               4.753               8.874  
60 a 69              2.524               3.072               5.596  
70 a 79              1.467               1.996               3.463  
80 e +                 666               1.145               1.811  
Ignorada                     -                      -                      -  
    
Total             36.431              39.386              75.817  
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As primeiras equipes de PSF de Valença foram implantadas em 2005, com 

isso aproveitamos o Caderno de Informações de Saúde para identificarmos possíveis 

vestígios de significância dos trabalhos realizados. 

Seguindo a distribuição percentual de internações por Grupos de Causas e 

Faixa Etária (CID 10), tivemos no ano de 2007 os idosos acima de 60 anos ou mais, 

sendo internados por: doenças do aparelho circulatório 38,3%; seguida de doenças do 

aparelho respiratório, 16,2%; doenças do aparelho digestivo, 7,2%%; e de doenças 

endócrinas nutricionais e metabólicas, 7,0%. 

Comparado ao ano de 2009, podemos notar uma pequena redução nas 

internações por doenças do aparelho circulatório para esta faixa etária, de 38,3% para 

36,6%. Em compensação as internações por doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas tiveram um aumento de 0,4 %, o que pode indicar a descoberta de novos 

diagnósticos. 

 
Tabela 2 -  

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária – 
CID10 (por local de residência) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 
(por local de residência) 

                                                                                                                         2007                           2009 
Capítulo CID 60 e mais 60 e mais 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias                4,1         5,7  

II.  Neoplasias (tumores)                4,1         3,7  

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár                2,3         1,4  

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas                7,0        7,4 

V.   Transtornos mentais e comportamentais                1,0         0,6  

VI.  Doenças do sistema nervoso                2,8         3,6  

VII. Doenças do olho e anexos                4,1         0,3  

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide                    -         0,1  

IX.  Doenças do aparelho circulatório              38,3       36,6  
X.   Doenças do aparelho respiratório              16,2       15,1  

XI.  Doenças do aparelho digestivo                7,2         8,3  

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo                1,8         1,7  

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo                1,2         0,6  

XIV. Doenças do aparelho geniturinário                5,2         7,0  

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas                3,4         3,9 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade                    -            -  

XXI. Contatos com serviços de saúde                    -         -  

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido                    -            -  

 
Fonte: SIH/SUS/ Caderno de Informações de Saúde/DATASUS 
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Isso nos confirma a necessidade de um olhar atento aos idosos hipertensos, 

em seu primeiro contato com a atenção básica, no PSF, onde há muito a ser planejado 

e implementado para atender às suas necessidades.  

Quanto a Mortalidade Proporcional por faixa Etária Segundo Grupos de 

Causas, os Cadernos de Saúde dos anos de 2009 e 2010 nos mostram os dados dos 

anos de 2006 e 2008 respectivamente.  A população acima de 60 anos ou mais no ano 

de 2006 teve 47,4 % de óbitos por doenças do aparelho circulatório, seguido de 

neoplasias (tumores) com 15,4% e de doenças do aparelho respiratório com 12,6%. No 

ano de 2008 houve uma redução na mortalidade proporcional por grupos de causas nas 

doenças do aparelho circulatório que caíram 4,3 % e das doenças do aparelho 

respiratório. Quanto às neoplasias houve um aumento, porém não é o grupo de 

enfoque de nosso estudo. 

Assim, percebe-se que as ações do PSF são de extrema importância para a 

redução da morbi-mortalidade das doenças do aparelho circulatório dos idosos. 

 
 

Tabela 3 -  
Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas  

 CID10 – 2006/2008 
 
Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas 

- CID10 
2006/2008 

Grupo de Causas 60 e mais 60 e mais 
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias            3,8             0,9  
II.  Neoplasias (tumores)          15,7           19,7  
IX.  Doenças do aparelho circulatório          45,8           41,5  
X.   Doenças do aparelho respiratório          12,5           11,0  
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal                -                -  
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade            1,2             3,9  
Demais causas definidas          21,2           23,0  
Total        100,0         100,0  

                          Fonte: SIM/ Caderno de Informações de 
Saúde/DATASUS 
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2.2.2 Prevalência da Hipertensão no Idoso 

 
 

A transição demográfica acarreta a transição epidemiológica, o que significa 

que o perfil de doença da população brasileira, tem sofrido mudanças nas ultimas 

décadas. O perfil de doenças no idoso mudou para o padrão de doenças crônicas, 

portanto apresentamos atualmente um novo paradigma. 52 

O aumento no número de doenças crônicas leva os idosos a buscarem com 

maior freqüência os serviços de saúde, e é sabido que o envelhecimento arterial que 

ocorre com a idade avançada, tem um simbólico papel na gênese e progressão da 

hipertensão, e por isso ela representa não somente, uma enfermidade por si só, mas 

um importante fator de risco para o aparecimento de outras morbidades. 52 

A prevalência da hipertensão aumenta progressivamente com o 

envelhecimento, porém, “grande parte não é diagnosticada ou não tratada, sendo que 

muitos que iniciam o tratamento não aderem aos medicamentos prescritos.”1 

Entre as pessoas idosas, a hipertensão é um fator determinante de 

morbidade e mortalidade, mas quando adequadamente controlada reduz 

significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos idosos.  

Nos diversos estudos epidemiológicos encontrados, comprovou-se esta 

prevalência da HAS, e a associação com condições freqüentes em idosos, como 

doença da artéria coronária, doença cérebro-vascular, insuficiência cardíaca, doença 

renal terminal, doença vascular periférica e disfunção diastólica.53  

Isso nos faz perceber a necessidade de ampliarmos nosso conhecimento 

sobre a epidemiologia da hipertensão arterial na população como um todo e no 

crescente grupo etário dos idosos. 

No Brasil, os primeiros estudos sobre prevalência da hipertensão surgiram na 

década de 1970, com produções crescentes na literatura. Porém não existem dados 

populacionais da prevalência da hipertensão no país. “Estima-se, com base em dados 

obtidos em alguns estudos de base populacional regionais, que ela afete 

aproximadamente um quarto da população brasileira.”54 “E que entre as pessoas 

idosas, possa acometer cerca de 50% a 70% das pessoas nessa faixa etária.”53 
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Embora estes estudos não viabilizem comparação dos resultados eles nos 

permitem conhecer um pouco mais sobre como se distribui essa morbidade em nosso 

país e perceber a importância para a saúde publica de ações de vigilância em relação à 

hipertensão. 

E informamos que, esse estudo não tem como objetivo ampliar conhecimento 

sobre a prevalência da hipertensão e nem mesmo usar uma amostra probabilística, 

mais de reconhecer o cuidado aos idosos hipertensos e a importância da relação entre              

equipe-paciente-família no PSF. 

 

 
2.2.3 Aspectos Clínicos, Tratamento e Controle da Hipertensão 

                      

 

A hipertensão, um dos principais agravos à saúde no Brasil, é definida como 

a elevação dos níveis pressóricos além das cifras determinadas pelas Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

Mas a Hipertensão Arterial não pode ser vista apenas pelo aspecto das cifras 

tensionais elevadas. Na verdade a hipertensão existe num contexto sindrômico, que 

além de níveis tensionais, “(...) o risco cardiovascular global é estimado pela presença 

dos fatores de riscos, a presença de lesões nos órgãos alvos e de comorbidades 

associadas.”53  

É preciso cautela para se considerar um diagnóstico de hipertensão. 

A maioria dos idosos apresenta elevação isolada ou predominante da 

pressão sistólica, o que mostra forte relação com eventos cardiovasculares. 53  

A pressão arterial aumenta linearmente com a idade. 46 O risco de doenças 

cardiovasculares até 80 anos, em pacientes portadores de hipertensão, é idêntico ao de 

pacientes mais jovens.  Porém, “o risco absoluto real de morte é mais elevado no idoso 

devido à probabilidade de ocorrência de acidente vascular encefálico ou infarto agudo 

do miocárdio que é mais elevado nesta faixa etária.”1 

Os níveis tensionais tendem a elevar-se com o avançar da idade, 

principalmente a ‘Pressão Arterial Sistólica (PAS), pois os níveis diastólicos tendem a 
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diminuir após os 65 anos, o que conduz ao aumento da pressão de pulso (PP), 

diferença essa entre pressão sistólica e a pressão diastólica.”1 

O aumento da pressão de pulso foi identificado como sendo um importante 

fator de risco cardiovascular independente em idosos. Dessa forma, o endurecimento 

da aorta contribui muito para a ocorrência da hipertensão sistólica isolada. 

É importante ressaltarmos que mesmo em indivíduos altamente 

selecionados, sem doença cardiovascular, a pressão sistólica tende a subir durante 

toda a vida, ao passo que a pressão diastólica aumenta até os 55-60 anos e, então 

seus níveis lentamente declinam. Assim o aumento da prevalência de HAS no idoso 

ocorre principalmente devido ao aumento da freqüência de HSI. 

Segundo Miranda, na população de 65 anos ou mais, quase 40% dos 

indivíduos têm HSI, e estes representam praticamente dois terços de todos os idosos 

hipertensos. 

Assim a hipertensão arterial em idosos poderá classificar-se em: 

- Hipertensão Sistólica Isolada (HSI): quando os níveis de pressão sistólica são 

maiores ou iguais a 140 mmHg na presença de níveis diastólicos inferiores a 

90 mmHg. 

- Hipertensão sistodiastólica ou mista: quando os níveis de pressão sistólica 

são maiores ou iguais a 140 mmHg e ao mesmo tempo os níveis diastólicos 

atingem 90 mmHg ou mais. 

- Hipertensão diastólica isolada: quando os níveis sistólicos são inferiores a 

140 mmHg e os níveis diastólicos  atingem ou ultrapassam a 90 mmHg.Essa 

elevação dos níveis diastólicos pode ocorrer de forma isolada ou junto com o 

aumento dos níveis sistólicos (hipertensão sistodiastólica), sendo esta, última 

condição mais freqüente associada a disfunção ventricular esquerda em 

pacientes idosos.55 

 

A medida da pressão arterial é comprovadamente, o elemento chave, para 

estabelecer o diagnóstico da hipertensão arterial. 
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Estudos refletem que na prática clinica, nem sempre realizam a medida da 

pressão arterial da forma mais adequada e que para esses erros serem evitados, basta 

o uso da técnica padronizada de medida da pressão arterial e o equipamento calibrado. 

Segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, “O método mais 

utilizado é o indireto, com técnica auscultatória, com esfignomanômetro aneróide ou de 

coluna de mercúrio e estetoscópio.”56 

Entre os novos métodos para a avaliação da pressão arterial destacam-se a 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e a Monitorização Residencial 

da Pressão Arterial (MRPA), que permitem o diagnóstico de hipertensão do avental 

branco, as avaliações da eficácia terapêutica, da hipertensão arterial resistente e da 

suspeita de episódios sintomáticos de hipotensão postural. Enfim, “pode-se avaliar 

determinadas peculiaridades observadas em idosos.”55 

Quanto aos aspectos clínicos no idoso, “(...) a consulta apresenta 

características bem distintas do paciente adulto jovem.”57 A investigação clínica esbarra 

na multiplicidade de doenças, algumas com sintomas semelhantes, que, com 

freqüência mascaram o quadro clínico.  

A investigação das condições cognitivas do paciente idoso é primordial, pois 

se pode num primeiro contato, ter falsa impressão de normalidade, gerando omissões e 

informações errôneas. O exame clínico deve seguir a rotina de abordagem do paciente 

geriátrico. A história e o exame físico devem seguir a mesma técnica de um bom exame 

médico. “Os sintomas relacionados à área cardiovascular merecem atenção especial 

pela possibilidade do exagero ou da omissão, motivados ambos pelo medo de 

doença.”47 

A decisão de se iniciar tratamento da HA em indivíduos idosos deve-se 

basear não apenas no nível pressórico, mas também na presença de outros fatores de 

risco cardiovascular e/ou lesão em órgão alvo. 

As Diretrizes Brasileiras de Cardiogeriatria e de Hipertensão Arterial 

recomendam nortear a conduta terapêutica com base na estratificação do risco e nos 

níveis de pressão arterial, onde são considerados três grupos de risco. 56 

 

- Grupo A: sem lesão em órgãos-alvo e sem fatores de risco cardiovascular; 
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- Grupo B: sem lesão em órgãos-alvo, mas com fatores de risco cardiovascular, 

exceto o Diabetes Mellitus; 

- Grupo C: com lesão em órgãos-alvo, com doença cardiovascular clinicamente 

manifesta e/ou diabetes mellitus. 

 

Ao falarmos em fatores de risco a idade igual ou acima de 60 anos ou mais é 

considerada como um fator de risco importante sem a distinção de sexo, pois a 

menopausa já ocorreu nesta faixa etária.  

Outros fatores de risco cardiovascular também são considerados: tabagismo, 

diabetes, dislipidemia, história familiar para doença cardiovascular, notadamente em 

idades precoces. As lesões em órgãos-alvo ou doenças cardiovasculares a serem 

consideradas são: doenças cardíacas56, nefropatia, doença vascular arterial periférica, 

episódio isquêmico ou acidente vascular encefálico e “retinopatia hipertensiva.”47 

As V Diretrizes de Hipertensão Arterial recomendam que independentemente 

dos níveis de pressão, mudanças no estilo de vida sejam prescritas e estimuladas 

podendo prevenir ou retardar a instalação da hipertensão em idosos pré-hipertensos e 

reduzir níveis pressóricos elevados em idosos hipertensos. Todavia, considera-se que 

mudanças no estilo de vida não são facilmente realizadas, pois exigem mudança do 

comportamento habitual adquirido ao longo da vida, determinação e credibilidade por 

resultados. 

Assim o idoso precisa ser informado sobre a importância desses fatores para 

programar tais mudanças comportamentais e adquirir motivação. 

O principal objetivo do tratamento anti-hipertensivo é a redução dos níveis 

pressóricos para valores inferiores a pelo menos, 140 mmHg de pressão sistólica e a 90 

mmhg de pressão diastólica, “(...) para diminuir a morbidade e mortalidade das doenças 

cardiovasculares, associadas aos valores elevados de hipertensão arterial, respeitando 

as características individuais, a presença de comorbidade e a qualidade de vida dos 

pacientes.”56 

No paciente idoso deve-se sempre usar doses menores das medicações, 

que na população, não idosa. “As reduções da pressão arterial devem ser leves e 

progressivas, com ajustes de doses menores e mais graduais.”56 
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As medicações preferenciais indicadas à terapia anti-hipertensiva, em 

pacientes idosos não serão mencionadas neste estudo porém podem ser encontradas 

nas IV e V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, nos Cadernos de Atenção 

Básica nº 15 e 19, e nos Protocolos do Ministério da Saúde disponíveis no 

Departamento de Atenção Básica (DAB). 

É importante afirmar que estudos clínicos controlados em idosos têm 

mostrado a diminuição da morbidade e mortalidade cardiovasculares, frente a diversos 

tratamentos medicamentosos. 

O tratamento não medicamentoso traduz as principais medidas não 

farmacológicas que resultam em maior eficácia anti-hipertensiva, redução da morbi-

mortalidade cardiovascular e controle dos fatores de risco. 

As principais modificações no estilo de vida que podem reduzir a pressão 

arterial são: “a prática da atividade física e a mudança de hábitos nutricionais com 

redução da ingestão de sódio, controle do peso, redução do consumo de bebidas 

alcoólicas.”58 

Além destas, a identificação do uso de outras drogas que possam estar 

contribuindo para a elevação da PA deve ser feita e o tratamento não medicamentoso 

deve ser apropriado às restrições próprias do envelhecimento se adequando ao 

indivíduo idoso e combinado as suas condições clinicas. 

O cuidado com o paciente idoso hipertenso deve incluir estratégias que 

favoreçam o controle da doença. 

Tendo em vista as complicações biológicas e sociais que a hipertensão 

acarreta percebe-se que esta patologia é de grande relevância para a atuação 

profissional na atenção primária à saúde, que é de prevenção de doenças e promoção 

da saúde na comunidade observando-se que, “(...) as ações desenvolvidas neste nível 

de atenção refletem na qualidade de vida da população prevenindo possíveis 

complicações.”05 

O controle inadequado das cifras tensoriais, na maioria das vezes, relaciona-

se á falta de adesão ao tratamento, por diversos motivos, dentre os quais podemos 

destacar:  
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A característica assintomática da doença, tratamento prolongado, custo 
alto dos medicamentos e seus efeitos colaterais, relação equipe de 
saúde-paciente insatisfatória e a falta de motivação, podendo estar 
associada, principalmente, a fatores externos, como carência de sistema 
de apoio, dificuldades financeiras e de acesso ao sistema de saúde.59 
 
 

Para haver um controle adequado da hipertensão arterial, “(...) não bastam 

apenas medidas de orientação, é preciso, também, desenvolver estratégias que 

auxiliem o indivíduo na mudança de atitudes contributivas para o controle da doença.”05 

As medidas de educação devem ser continuas simples e objetivas, para 

maior entendimento do cliente. Outras medidas que também podem aumentar adesão 

ao tratamento são: simplificação dos regimes terapêuticos; informações escritas sobre 

dose, efeitos colaterais; envolvimento de equipe multidisciplinar; manutenção de 

regimes permanentes das cifras tensoriais e da ingestão de drogas; envolvimento 

familiar no auxilio da administração da medicação e de medidas dietéticas e outras 

mais. 

 Segundo preconiza a Norma Operacional de Assistência a Saúde  (NOAS), 

do Ministério da Saúde do Brasil, as ações de atuação estratégica da atenção primária 

em saúde para o controle da hipertensão são: diagnóstico clinico dos casos; busca 

ativa dos casos através da medição da pressão arterial de usuários e por visita 

domiciliar; tratamento dos casos com um acompanhamento ambulatorial e domiciliar; 

diagnóstico precoce de complicações através de realização de exames laboratoriais; 

primeiros atendimentos de urgências as crises hipertensivas e outras complicações; 

medidas preventivas por ações educativas para o controle de condições de risco 

(obesidade, vida sedentária, tabagismo) e prevenção de complicações. 

Para o idoso com hipertensão, essas ações não seriam diferentes, e sim 

abrangentes. 
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3. O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
 

O Brasil vem conquistando importantes avanços no campo da saúde desde o 

processo de construção do SUS. Um dos desafios para o sistema é conseguir traduzir 

avanços e mudanças efetivas e resolutivas na prática da atenção à saúde da 

população. 

Nesse contexto, o MS assumiu pautado no modelo de Vigilância à Saúde, a 

partir de 1994, o Programa de Saúde da Família, visando a reorganização do modelo 

tradicional e um fortalecimento da atenção básica à saúde. 

A proposta é uma nova dinâmica para a organização dos serviços básicos de 

saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre os diversos níveis de 

complexidade, assumindo os compromissos de: 

- Reconhecer a saúde como um direito de cidadania, humanizando as práticas 

de saúde e buscando a satisfação do usuário pelo seu estreito 

relacionamento com os profissionais de saúde; 

- Prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e acima de tudo, 

resolutiva e de boa qualidade à população, na unidade de saúde e no 

domicílio, elegendo a família, em seu contexto social, como núcleo básico de 

abordagem no atendimento à saúde; 

- Identificar os fatores de riscos aos qual a população está exposta e neles 

intervir de forma apropriada; 

- Proporcionar o estabelecimento de parcerias pelo desenvolvimento de ações 

intersetoriais que visem à manutenção e a recuperação da saúde da 

população; 

- Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle 

social.04  

 
 

O fato é que para se melhorar a o nível de saúde de uma comunidade, é 

preciso garantir a continuidade da atenção num fluxo contínuo setorial, possibilitando 



54 
 

integralidade da assistência, a criação de vínculos, compromissos e responsabilidades 

entre os serviços de saúde e a população. 

A equipe de saúde da família na busca do controle de riscos no nível 

individual desenvolve propostas no coletivo abrangendo um contexto familiar e social. 

O profissional do PSF deve ser capaz de perceber a multicausalidade dos 

processos mórbidos, sejam físicos, mentais ou sociais, individuais ou coletivos, 

contextualizando, sempre, o indivíduo em seu meio ambiente. Deve estar voltado à 

criação de novos valores, trabalhando mais a saúde do que a doença e, basicamente 

por meio do trabalho interdisciplinar. 

Dessa maneira, “O profissional de uma unidade de PSF atua nos fatores que 

alteram o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, compreendendo a saúde num 

sentido mais abrangente.”04 

Esse profissional é diferenciado porque ele busca conhecer detalhadamente 

a realidade das famílias que moram em sua área de abrangência, incluindo seus 

aspectos físicos e mentais, demográficos e sociais. “Identifica os problemas de saúde 

prevalentes na área de sua atuação e constrói, junto às famílias, um diagnóstico 

psicossocial que detecte situações de vulnerabilidade familiar.”04 

A equipe de PSF, de maneira geral, cumpre o desenvolvimento dos 

programas nacionais básicos: Saúde da Criança, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher, 

Programa de Hipertensão e Diabetes, Tuberculose e Hanseníase, e caminha na 

perspectiva de superação de uma série de dificuldades que os direciona aos princípios 

constitucionais. 

Em 2006, o Ministério da Saúde, aprova o Pacto pela Saúde, com a 

finalidade de pactuar novos compromissos e responsabilidades em nível federal, 

estadual, e municipal, com ênfase nas necessidades de saúde da população, 

articulando três componentes básicos: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. Nesse momento ao tratar do pacto pela vida, a saúde do 

idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas. 

No mesmo ano, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é aprovada e 

frente as suas diretrizes o PSF continua a ser o espaço estratégico para o 

desenvolvimento de ações de saúde voltadas para o idoso. 
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Assim, os profissionais do PSF atuam baseados na família, reconhecendo os 

problemas de saúde, o contexto a que estão inseridos e a realidade vivida. São 

tecnicamente competentes, com uma abordagem humanizada, desenvolvem práticas 

voltadas para as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde enfim, uma 

atenção integral. 

 

 

3.1 A EQUIPE DE PSF E A ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO HIPERTENSO 

 

 

A equipe do PSF desenvolve um trabalho de destaque, onde todos os 

profissionais buscam uma assistência integral e contínua, voltada a todos os membros 

das famílias vinculadas à sua abrangência. 

Esse trabalho estende-se por todas as fases do ciclo da vida dando uma 

atenção para o perfil populacional. É sabido que atualmente há um aumento 

progressivo da população idosa, fruto da queda da fecundidade, redução da 

mortalidade em todos os grupos etários, além da busca por seus agravos mais 

freqüentes e intervenção. 

O Programa de Saúde da Família, de acordo com seus princípios básicos 

referentes à população idosa, aponta para a abordagem das mudanças físicas 

consideradas normais e identificação precoce de alterações patológicas.  

Destaca, ainda, a importância de se alertar a comunidade sobre os fatores 

de risco a que as pessoas idosas estão expostas, no domicílio e fora dele, “bem como 

de serem identificadas formas de intervenção para sua eliminação ou minimização, 

sempre em parceria com o próprio grupo de idosos e os membros de sua família.”04 

Os profissionais do PSF buscam a manutenção do idoso no convívio familiar 

e na vida em sociedade, pois são fatores que favorecem a manutenção do equilíbrio 

físico, psíquico e mental. 

As competências, habilidades e atribuições da equipe da atenção básica sob 

a estratégia de saúde da família voltada à pessoa idosa, estarão em anexo para maior 

conhecimento do leitor.  



56 
 

E não poderíamos deixar de mencionar que: enfocar as competências na 

atuação junto ao idoso objetiva novos recortes do conhecimento e sua contextualização 

no processo social do envelhecimento e na prestação de serviços. Inclui a capacidade 

de atuação frente à imprevisibilidade e diversidade de situações, “(...) almeja o trabalho 

em equipe multiprofissional e a mobilização de conteúdos diversos buscando a atuação 

integral ao nível do profissional de saúde, das estruturas organizacionais e dos arranjos 

políticos.”60 

A dimensão do cuidado ao idoso hipertenso necessita de uma atuação 

dinâmica onde o vínculo estabelecido entre o profissional, o paciente e a família se 

torna um forte componente de trabalho. 

O trabalho da equipe se uni aos diversos saberes que permeiam através 

desta relação e da comunidade que estão inseridos,  o cuidado se revela no encontro, 

na intersubjetividade e no trabalho vivo em ato. 

Boff afirma que não existe vida sem cuidado e o identifica como essência 

humana.61 

Ayres por sua vez considera fundamental a transformação do cuidado em 

práticas profissionais como um importante fator orientador do conjunto de ações de 

saúde.62 

Sendo assim, considerando os diversos desafios do PSF, o cuidado, a 

produção e troca de saberes, e a cidadania, se complementam e compartilham a 

construção da integralidade. 

 

 

3.2  AÇÕES PROGRAMÁTICAS PARA O PACIENTE IDOSO HIPERTENSO 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais de saúde devem estar aptos 

a desenvolver ações de promoção, prevenção e proteção a saúde, tanto no nível 

individual, quanto no coletivo, buscando assegurar que essa prática seja realizada de 

forma integrada e continua com as demais instancias do sistema de saúde.63 
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A importância da abordagem holística para o idoso está na capacidade de 

permitir-lhes inclusão social, no circulo familiar e no processo saúde-doença, garantindo 

a cidadania. 

Existem certas exigências e cuidados que precisam ser observados no 

atendimento ao paciente idoso, sendo que a equipe de saúde tenha conhecimento 

sobre “o processo de envelhecimento, a fisiopatologia das doenças comuns a esse 

grupo e a farmacologia referente aos medicamentos geralmente consumidos por eles, 

além de cuidados em domicílio, instituições e hospitais.”64 

Janes et al., propuseram que se rastreassem periodicamente alguns 

parâmetros com vistas a promover a identificação precoce de doenças cardiovasculares 

e neoplásicas:65  

 
 

a. Medir a pressão arterial anualmente;  

b. Mensurar colesterol total e HDL a cada cinco anos; 

c. Realizar exame de mamografia bianual;  

d. Fazer exame de citologia oncótica cérvico-uterina a cada três anos; 

e. Pesquisar sangue oculto nas fezes anualmente. Frisaram ainda a importância da 

vacinação antipneumocócica (cinco anos de intervalo) e a antiinfluenza (um ano). 

 
 
No Healthy aging, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  foi 

sugerido cinco passos gerais para promover uma prevenção eficaz:66  

 

1) Manutenção de um estilo de vida saudável: com atividade física regular, 

dieta equilibrada, combate ao tabagismo e práticas de comportamento 

saudável (preservativo);  

2) Detecção precoce de doenças: consulta periódica e rastreio sistemático 

segundo protocolo que tenha demonstrado evidência;  

3) Imunizações: pneumonia, influenza e tétano;  

4) Prevenção de acidentes com mudanças arquitetônicas e culturais;  

5) Técnicas de cuidados especiais (pé diabético, paciente osteoartrítico, 

etc.). 
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Em outro estudo foi dada ênfase na prevenção, assentou-se sobre a 

vigilância para identificar necessidades, informar políticas e dirigir ações, o qual buscou 

estimar doenças e incapacidades dos idosos e os serviços de que eles fazem uso. 67 

Para Silvestre e Costa-Neto o objetivo maior no atendimento ao idoso está 

em prevenir a perda da capacidade funcional voltada às atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, buscando mantê-lo na comunidade e junto à família de 

maneira digna e confortável por meio de: 04 

 

a) Promoção do envelhecimento saudável com a eliminação de fatores de risco, o 

incentivo à participação comunitária e ao exercício da cidadania, com o 

estabelecimento e o fortalecimento da rede de suporte social pelo esclarecimento 

e pelo enfrentamento das mudanças físicas esperadas e patológicas e com a 

criação de programas de orientação;  

b) Realização de consultas e testes bioquímicos rotineiros para identificação 

precoce de agravos, estabelecimento de um programa  de atividade física regular 

e valorização do idoso na família e na comunidade 

c) Assistência às necessidades de saúde do idoso pela facilitação do acesso a 

consultas, medicações, exames, encaminhamentos, internações, cirurgias e 

assistência domiciliar;  

d) Reabilitação da capacidade comprometida através de fisioterapia e de suporte 

informal; 

e) Capacitação de recursos humanos em geriatria e gerontologia;  

f) Apoio ao desenvolvimento dos cuidados informais, estudos e pesquisas. 

                

Moragas resume a questão do idoso no que se refere ao aspecto social, 

onde enfatiza que, “Há necessidade de dedicar-se urgentemente um novo olhar a 

velhice, entendendo-a não como declínio, mas como etapa vital.”68 Sugere esse resgate 

por meio da exploração e da aplicação do potencial de cada idoso, resultando, assim na 

desmistificação da velhice.  
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E no PSF, a organização da assistência, se dá com competências bem 

definidas e integradas entre membros de uma equipe multiprofissional, onde além 

dessa atuação integrada, tem-se a eleição da família como núcleo da assistência e uma 

ligação direta com a unidade assistencial. 

O agente comunitário de saúde é o elo fundamental entre o domicílio e a 

unidade de saúde da família e representa a principal diferença entre a atuação do PSF 

e a atividade usual de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). 

A equipe de Saúde da Família considera os arranjos familiares como 

importantes apoios e/ou fatores desencadeantes do processo saúde-doença. 

Mediante as diretrizes do PSF, as equipes devem realizar o cadastramento 

das famílias de sua área de abrangência, dividi-las em microárea, das quais possuirão 

um agente comunitário e, por fim, devem realizar um diagnóstico de saúde da 

comunidade, auxiliando no planejamento das ações de promoção e prevenção da 

saúde. Ao conhecermos a real situação de saúde da população adstrita, encontramos 

algumas características comuns à população nacional e outras bem peculiares do local. 

O grande fato é que nos dias atuais temos uma população que envelhece, 

influenciando o modo de gerir a atenção a saúde, visto que uma sociedade em 

processo de mudança tem necessidades de adequação dos valores culturais, das 

políticas sociais e de saúde, de maneira a atender as necessidades e aos problemas 

decorrentes desse envelhecimento populacional. 

A preocupação com essa parcela da população tem se evidenciado o que 

nos remete a discutir não apenas por suas implicações sociais, mas, também, pela 

necessidade de estruturação de um modelo assistencial que contemple o segmento 

idoso de forma integral, superando os desafios representados por novas demandas 

sociais e de saúde. 

Entre tais desafios coloca-se o fortalecimento do trabalho interdisciplinar da 

equipe que assiste ao idoso, a partir de dinâmicas relacionais, integradoras das 

diversas áreas de conhecimento. Esse é um território por onde transitam não apenas o 

mundo cognitivo, “(...) mas também a solidariedade profissional que está presente na 

boa prática de interagir saberes e fazeres, mostrando-se eficaz na constituição de 

modelos assistenciais centrados no usuário.”69 
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Programar ações com a população idosa está inserido na política do PSF, 

como também na evolução histórica da política do idoso. Não nos surpreendemos ao 

saber que este público apresenta a hipertensão como uma doença prevalente. E, 

prevenir e tratar o idoso com hipertensão arterial envolve ensinamentos para o 

conhecimento da doença, de suas inter-relações, de suas complicações, e da 

necessidade de mudanças de hábitos de vida. 

Ao se promover longevidade com qualidade de vida fica a responsabilidade 

não só das equipes de PSF como também de áreas como educação, assistência social, 

entre outros, pois cuidar em saúde implica em concepção integral do ser humano.  

As estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde com o 

objetivo de se alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e ativo, 

melhorando a qualidade de vida são ações essenciais frente à população idosa. 

Os profissionais da Atenção Básica/ Saúde da Família devem dar 

orientações gerais, “relacionadas à prevenção de enfermidades e incapacidades Afinal 

muitas das medidas que afetam a saúde das pessoas idosas transcendem o setor 

saúde.”70 

Alguns dos fatores de risco importantes ao tratarmos as doenças crônicas, 

em especial à hipertensão, são: à alimentação da pessoa idosa, a inatividade física, 

associada à dieta inadequada e ao uso do fumo, e algumas vezes consumo de álcool. 

Porém, alguns aspectos são facilitadores para a incorporação da prática 

corporal/ atividade física, como o incentivo de amigos e familiares, a procura por 

companhia ou ocupação, alguns programas específicos de atividade física e, 

principalmente, “a orientação do profissional de saúde estimulando a população idosa a 

incorporar um estilo de vida mais saudável e ativo.”63 

Os benefícios da prática corporal/atividade física para a saúde dos idosos 

são desde biológicos, psicológicos e sociais até as mais diversas formas de superação 

como ser humano. 

Um dos grandes desafios da promoção da saúde para as pessoas idosas é o 

da aceitação do envelhecer e da cronicidade de algumas doenças. A concepção acerca 

do envelhecimento, em sua forma mais ampla – bio-psico-socio-econômico-espiritual e 

cultural – e suas conseqüências na multiplicidade de problemas associados que podem 
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estar presentes, “(...) exigem uma abordagem do processo de aceitação, resgate da 

autonomia, participação e responsabilidades no tratamento.”63  

Assim não há nada mais propicio do que participar de grupos, e para uma 

equipe se trabalhar com eles. 

Um grupo é constituído a partir de interesses e temas em comum. É o 

espaço possível e privilegiado de rede de apoio e um meio para discussão das 

situações comuns vivenciadas no dia-dia. Permite descobrir potencialidades e trabalhar 

a vulnerabilidade e, conseqüentemente, eleva a auto-estima. O trabalho em grupos 

possibilita a ampliação do vínculo entre equipe e a pessoa idosa, sendo um espaço 

complementar da consulta individual, de troca de informações, de oferecimento de 

orientação e de educação em saúde. 

E geralmente o trabalho em grupo é realidade no cotidiano das equipes de 

saúde da família, garantindo assim aos idosos uma maior socialização. 

Mais não poderíamos deixar de falar, que nas orientações gerais dadas em 

consulta e/ou atendimento individual na unidade ou na visita domiciliar, também se faz 

necessário abordar sobre temas como alimentação, atividade física, abandono do 

tabagismo, consumo de álcool, adesão ao tratamento, entre outros temas tão 

pertinentes para as doenças crônicas no idoso. 

Além disso, as ações direcionadas ao idoso hipertenso, individuais ou em 

grupo, devem estimular a inter-relação e o convívio social, respeito à individualidade, 

autonomia, independência, o fortalecimento dos laços familiares, “(...) numa perspectiva 

de prevenção ao asilamento, melhoria da qualidade de vida, o acesso aos direitos de 

cidadania e a efetiva participação social do idoso.”70 

O idoso deve ter um espaço onde, “(...) suas dores, alegrias, aflições e todas 

suas queixas morais, sociais e psíquicas sejam ouvidas e que ele possa dispor da mais 

completa atenção por parte dos profissionais de saúde.”70  

Sendo assim, todos os profissionais de unidade, devem estar integrados 

neste contexto, visando estabelecer um vinculo de respeito, solidariedade com 

segurança e responsabilidade. E que se permita à continuidade do cuidado, e a 

garantia de uma atenção integral. 
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4. O TRABALHO DAS EQUIPES DE PSF DO MUNICÍPIO DE VALENÇA FRENTE 

AO IDOSO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 

 

Na cidade de Valença, a partir de 2000, foi implantado o Programa de 

Agente Comunitário em Saúde após um processo seletivo. 

Por ocasião, houve um concurso municipal que permitiu a melhor adesão ao 

programa, pois disponibilizou a figura do enfermeiro para coordenação das equipes de 

PACS. Alguns dos Enfermeiros concursados se tornaram responsáveis pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) do município. 

Posteriormente, já no ano de 2005 o Município foi contemplado com três 

equipes de PSF. Em 2007 com mais duas e assim por diante. Hoje consta com doze 

equipes perfazendo um total populacional equivalente a 31.110 habitantes, mais uma 

cobertura de PACS de 21.569 habitantes. 

Uma grande dificuldade do município está em apresentar uma grande 

extensão territorial, a ponto de ter uma parte da população descoberta, e ou atendidas 

em unidades de saúde com características do modelo tradicional.  

As equipes de Saúde da Família de Valença, como em todo o Brasil 

apresentam um caráter interdisciplinar e multiprofissional, tendo como destaque o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) que além de ser membro da comunidade, age 

como instrumento de interação entre a equipe, as pessoas e suas famílias. 

Assim, o ACS é preferencialmente, um morador do território ou das 

proximidades dele, para que se possa compartilhar do contexto social e cultural ali 

vivido. 

A equipe como um todo, programa ações visando um maior acesso e 

resolutividade, em todas as fases do ciclo da vida. 

E como à Política de Saúde da Família, tem também por diretriz a 

universalidade e a equidade, cabe aos profissionais a busca pelo acolhimento das 

necessidades de todos os indivíduos, identificando as condições de risco e oferecendo-

lhes uma atenção holística e humanizada. Enfim, a busca pela integralidade para o 

individuo e seu núcleo familiar.  
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O município de Valença também tem vivenciado o processo de mudanças 

demográficas paralelo ao vivido em nosso país, levando a um aumento acelerado de 

idosos, e conseqüentemente uma demanda de ações freqüentes, continuas e 

dispendiosas.  

À priori as equipes sempre desenvolveram ações a esta parcela da 

população com bastante clareza, sob o que deveriam dispensar a estes pacientes, seu 

universo e até mesmo para alguns de seus cuidadores. Afinal, o suporte maior de 

nosso trabalho é sempre pautado  na família. 

Para os profissionais de Saúde da Família, trabalhar com os idosos é mais 

um desafio a ser enfrentado, pois eles necessitam de atenção, de transformar a relação 

com a equipe em canais de comunicação, de aprendizagem, e de buscarem construir a 

cidadania no contexto da família e da comunidade. 

Entender as necessidades especiais de um idoso implica e significa planejar 

um conjunto de ações que contemple um viver com mais dignidade. 

E as equipes de PSF de Valença apresentam um quantitativo bastante 

expressivo de idosos, de hipertensos e de diabéticos, o que torna muitas de suas ações 

comuns para esses grupos que estão contidos uns nos outros. 

Os atendimentos aos idosos hipertensos na maior parte dos PSFs 

acontecem tanto na demanda programada quanto na espontânea. E o idoso tem o 

direito de receber além dessa atenção multiprofissional, à articulação há uma rede de 

suporte governamental e social. 

E a partir de 2009, os idosos de Valença e as equipes de PSF ganharam 

como Centro de Referência a Casa de Saúde do Idoso, ofertando atendimentos 

especializados e subsídios para as equipes.  

É um momento novo, de inserção do Programa do Idoso e de se fazer valer 

com mais afinco a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 
 

A Atenção Primária constitui o primeiro nível de atenção à saúde, 

englobando um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo. Nesse nível da 

atenção à saúde, o atendimento dos usuários deve seguir uma cadeia progressiva, 

garantindo acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas à 

prevenção e ao enfrentamento de doenças, e se necessário for, encaminhá-los aos 

atendimentos mais complexos. 

No Município de Valença, assim como no Brasil, as doenças 

cardiovasculares, são as principais causas de morbidade, internações e mortalidade, 

sendo a hipertensão um dos fatores que contribuem para o quadro. Sabemos que a 

Hipertensão acomete os indivíduos, gerando complicações e repercutindo na saúde e 

qualidade de vida.  

Diante da importância do controle e tratamento da Hipertensão arterial e do 

fato das equipes do PSF proporcionarem um tratamento multiprofissional voltado para a 

integralidade do indivíduo, o presente projeto vem indicar a satisfação do usuário com o 

cuidado ofertado pelas equipes de PSF do Município de Valença, Rio de Janeiro, 

quanto ao atendimento integral dos indivíduos acima de 60 anos no Programa de 

Hipertensão Arterial. 
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6. QUESTÃO NORTEADORA 

 
 

Como o idoso hipertenso percebe a inter-relação equipe-paciente-família, 

tendo em vista a integralidade do cuidado realizado pelo PSF no Município de Valença? 
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7. OBJETIVOS 

 
 

7.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral da pesquisa será analisar a percepção do idoso hipertenso, 

sobre o cuidado na sua relação com as equipes de PSF do Município de Valença, Rio 

de Janeiro. 
 
 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos serão: 

- Descrever a integralidade de acordo com a percepção do idoso na sua 

relação com a equipe e desta com sua família;  

- Buscar evidências de mudanças no atendimento integral prestado pelas 

equipes de PSF: na relação terapêutica, nas ações de promoção em saúde, 

bem como, nas estratégias utilizadas para favorecerem o controle da 

hipertensão. 
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8. MÉTODO 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos realizaremos uma pesquisa de 

natureza qualitativa. A opção por essa metodologia se deu pelo fato desta, 

conceitualmente, se caracterizar a abordagem qualitativa como, “A tentativa de 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados.”71  

 

 

8.1 TIPO DE ESTUDO 
 

 

                   O presente trabalho é uma pesquisa descritiva, tendo por base a 

abordagem qualitativa onde se propõe analisar a percepção dos idosos hipertensos 

cadastrados nas equipes de PSF do Município de Valença-RJ. 

                   A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos sem manipulá-los (Rudio72, 1992; Triviños73, 1992). Este tipo de pesquisa 

pretende descrever "com exatidão" os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Isso vem a corroborar a opinião de Cervo e Bervian74 (1983) ao afirmarem que, entre 

outros atributos, a pesquisa descritiva procura descobrir, com a toda precisão possível, 

a relação e conexão de um fenômeno com outros, sua natureza e suas características. 

 

 

8.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 
O estudo conta com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Valença-RJ onde foi firmado um acordo de esclarecimento sob a 

finalidade da pesquisa, às comunidades adscritas, às equipes que participarão do 

estudo e seus respectivos profissionais. 
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O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, conforme a resolução196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

O sigilo e a confiabilidade da pesquisa foram garantidos a todos os 

participantes. 

 

 

8.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 
 

O cenário deste estudo foi Valença, um município, localizado ao sul do 

estado do Rio de Janeiro. Está a uma altitude de 560 metros. Sua população estimada 

em 2009 era de 75.817 habitantes. Possui uma área de 1.304.769 Km² - a segunda 

maior do estado do Rio de Janeiro -, estando situada no Vale do Rio Paraíba do Sul. 

A cidade foi assim denominada em homenagem ao vice-rei de Portugal Dom 

Fernando José, descendente dos nobres da cidade espanhola de Valencia. 

O município de Valença possui cinco distritos: Conservatória (“Cidade das 

Serestas”), Barão de Juparanã (“Cidade dos Barões”), Parapeúna, Santa Isabel do Rio 

Preto e Pentagna. 

Atualmente, sua economia está voltada para a agropecuária e para o pólo 

universitário existente na sede municipal. 

O sistema local de saúde de Valença encontra-se em desenvolvimento 

seguindo as diretrizes do SUS.  O município de Valença iniciou no ano de 2000 o 

Programa de Agente Comunitário de Saúde e em 2005 montou três equipes de saúde 

da família. Atualmente a atenção básica no modelo da Estratégia de Saúde da Família 

conta com um total de 12 equipes assistindo a 31.110 habitantes. 

Assim temos no município 41% da população coberta pelo PSF, 29% pelo 

PACS e 30% de área descoberta. 

As áreas de cobertura pelo PSF atingem área rural e parte da área urbana 

do município. 
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8.4  POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Idosos hipertensos cadastrados e acompanhados, pelas equipes de 

Saúde da Família do Município de Valença.  

 

 

8.5 ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO 

 

 

Primeiramente a população do presente estudo nos remete as seguintes 

definições:  

A população idosa segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

OMS e os organismos oficiais do Estado Brasileiro é definida, “pelo grupo etário de 

indivíduos com 60 anos ou mais de idade.”75 

É importante ressaltarmos que o Estatuto do Idoso em seu Art 1º identifica 

as pessoas idosas assegurando-as seus direitos, àquelas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos. 

E a Hipertensão arterial é definida como, “A pressão arterial sistólica 

maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 

mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva.”63 

Para a identificação dos idosos hipertensos, foram  utilizadas as seguintes 

fontes de informação das unidades de PSF: o Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB) através de suas fichas de cadastro familiar (Vide Anexo Ficha A) e de 

acompanhamento individual do hipertenso (Vide Anexo Ficha B). 

O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA), do município, seria outra fonte de informação valiosa, porém 

encontra-se desatualizado, pois até o ano anterior seu cadastro seguia 

descentralizado do trabalho das equipes de saúde da família. 

Para a seleção das equipes de PSF, tomamos como critérios de inclusão: 

a presença da equipe de saúde bucal, já, que é de nosso interesse que a relação 

equipe-paciente-família se dê por vários os membros de uma equipe multidisciplinar; 
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outro fator seria o tempo de implantação da equipe ser maior que um ano, na busca 

pelo vínculo; e por último que seja uma equipe completa (um médico, uma 

enfermeira, um aux. de enfermagem ou técnico de enfermagem e os agentes 

comunitários), pois a falta de um dos profissionais impossibilita a construção do 

trabalho em equipe. Como critérios de exclusão terão aquelas equipes que não 

preencherem os quesitos acima, e a equipe da autora do estudo.  

Ao final desta seleção foram mantidas quatro equipes na pesquisa. 

Para a seleção da amostra foi realizado um levantamento através do SIAB 

de quantos pacientes hipertensos acima de 60 anos, são acompanhados, por cada 

agente comunitário de saúde dessas quatro equipes de PSF de Valença. 

Sendo que tivemos, como critérios de inclusão: residir na área de 

abrangência do PSF por um ano.  Critérios de exclusão: pacientes residentes por 

menos de um ano na área de abrangência do PSF; pacientes acompanhados 

exclusivamente por outros serviços de saúde que não seja da rede SUS; e aqueles 

pacientes que apresentam co-morbidades que demandam atenção de um cuidador 

por estarem impossibilitados mentalmente de se expressar, de dar informações, e de 

compreender sua própria existência. 

Por fim, todos os nomes dos pacientes sujeitos a amostra (das quatro 

equipes previstas) foram listados, em folhas separadas por Área (equipe) e ACS. E 

de cada lista foram sorteados oito pacientes, totalizando trinta e dois entrevistados. 

 
 

8.6 TRABALHO DE CAMPO 

  
 

Segundo Minayo na pesquisa qualitativa, “O campo corresponde à 

abrangência do recorte teórico com o objeto de investigação.”76 A pesquisa social 

trabalha com gente, com atores sociais em relação, com grupos específicos. Esses 

sujeitos de investigação são construídos teoricamente enquanto componentes do 

objeto de estudo. No campo fazem parte de uma relação de interação social com o 

pesquisador. 
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Minayo refere ainda que o trabalho de campo, “constitui-se numa etapa 

essencial da pesquisa qualitativa, assim como a relação entre o pesquisador e os  

sujeitos pesquisados.”76 

 

 

8.6.1 Instrumento de Coleta 

 

 

A técnica de coleta de dados trabalhada foi à entrevista semi-estruturada, 

que combina perguntas abertas e fechadas, e que por sua vez é um componente do 

trabalho de campo. 

É uma situação de interação, o pesquisador obtém as informações da fala 

dos atores sociais e estas podem ser afetadas pela relação com o entrevistador.  

 
 

O entrevistado pode abordar o tema proposto, sem condições 
prefixadas pelo pesquisador, apesar de partir de um roteiro 
elaborado, exige interação direta entre o pesquisador e os atores 
sociais e suas qualidades em destacar de forma abrangente as 
questões que deverão ser abordadas. 76 
 
 

Nesse estudo, baseamos e utilizamos em nossa entrevista algumas das 

questões fechadas, de um estudo de Renato Veras: Em busca de uma Assistência 

adequada à saúde do idoso: revisão da literatura e aplicação de um instrumento de 

detecção precoce e de previsibilidade de agravos. Rio de Janeiro, 2003.77 

 E após, foram feitas readaptações especificas para este estudo, com 

construção de questões fechadas, além de novas questões abertas. 

Inicialmente, foi realizado, um pré-teste com oito pacientes idosos 

hipertensos, a partir do qual foram feitos ajustes no instrumento de coleta de dados. 

É importante ressaltar que os idosos hipertensos que participaram do pré-teste não 

fizeram parte da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas no domicilio ou na unidade de PSF de 

cada participante, sempre respeitando sua escolha e disponibilidade. 

 E após a apresentação da pesquisadora e do objeto de estudo, foi 

entregue ao participante sorteado, o termo de consentimento livre e esclarecido, 
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contendo todas as explicações necessárias, segundo o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Mestrado.  

No caso de participantes analfabetos um familiar poderia ler o termo em 

voz alta permitindo sanar dúvidas. Todos os entrevistados receberam 

esclarecimentos quanto à liberdade de participar ou não do estudo. 

As entrevistas foram individuais com duração média de no máximo uma 

hora e gravadas, com prévia concordância do entrevistado e ainda complementadas 

com as anotações do entrevistador. 

Para a elaboração do questionário e implementação de entrada de dados, 

foi utilizado o software EPI-INFO, versão 3.5 de 13 de agosto de 2008. Em relação 

às perguntas fechadas, este banco de dados, ao processar, nos permitiu resultados 

na forma de relatórios, tabelas e gráficos, porém em relação às perguntas abertas 

serviu apenas como um instrumento de armazenagem das informações. 

 

 
8.7 PLANO INICIAL DE ANÁLISE 

 

 

Os dados serão submetidos à técnica de análise de conteúdo, que Bardin, 

conceitua como:  

 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores que permitam inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens. 78 

 
 

Entre as técnicas de análise de conteúdo, a modalidade temática é uma 

das formas mais adequada à investigação qualitativa. 

O processo de coleta e análise de dados, segundo Bardin, compõe:  

 

- Em sua fase inicial parte dos objetivos da pesquisa, que foram a base para 

a construção do instrumento de coleta de dados. Nessa fase é importante 

que se observem as possíveis técnicas da análise de conteúdo. Feito isso, 
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deve-se constituir o corpus central que apoiará a análise de dados, etapa 

posterior à coleta de dados. A constituição do corpus é possível a partir da 

leitura e análise da literatura selecionada, permitindo criar inferências em 

relação ao objeto e ao seu entorno. 78 

- A segunda fase do processo de coleta e análise de dados parte das 

subcategorias essenciais, definidas na etapa anterior, às quais se somam 

as inferências do pesquisador referentes ao objeto de pesquisa, visando-

se construir o segundo instrumento de coleta de dados, a entrevista. 

Nessa fase, as inferências são fundamentais para a construção dos 

tópicos do instrumento, pois é a partir delas que é possível estabelecer as 

dimensões e relações para a análise, que possibilitará a construção de 

novo corpus teórico.78 

 

Nesta pesquisa utilizamos as seguintes variáveis de interesse que foram 

avaliadas e coletadas através da entrevista. Seguem na tabela abaixo, seguida de 

extratos que a compõem: 

 
 

Figura 13:  Variável – Extratos. 

Variável Extratos 
Características 
sócio-
demográficas 
 

Idade, sexo, escolaridade, renda familiar 

Condições de 
Saúde 

Como considera sua saúde?; Presença de doenças do coração, 
ataque cardíaco, diabetes, doença renal; Freqüência que utiliza 
os serviços de saúde; internação nos últimos 12 meses; A 
quanto tempo freqüenta  a equipe de PSF; 
 

Uso dos 
Serviços da 
Atenção 
Básica: PSF 

Procura pela equipe do PSF de seu bairro; atendimentos 
recebidos pela equipe de PSF; houve algum momento em que o 
senhor(a) foi encaminhado para outro unidade ou outro serviço? 
 

Atendimento: 
Relação 
paciente-
equipe-famíla; 

Busca ao PSF para informação e /ou dúvidas?; quem o 
recebeu?; recebe VD do ACS;já recebeu visita de outros 
profissionais da equipe; quais medidas de controle da 
hipertensão recebe/recebeu ; participa de algum grupo?Por que 
motivo?Como se tornou membro do grupo 
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Percepção do 
usuário em 
relação à 
atuação da 
equipe 
 

Em seu bairro havia outro tipo de serviço de saúde antes da 
implantação do PSF? Houve mudanças quanto à assistência a 
partir da implantação do PSF; quais foram as mudanças na sua 
percepção;você considera que os profissionais do PSF que lhe 
cuidam estão treinados para o atendimento de sua condição de 
risco? Como classificaria a atuação da equipe de PSF? Como 
considera a relação com a equipe de PSF? 

Vinculo com a 
equipe/ 
profissional de 
saúde do PSF 

Qual (ais) profissional (ais) considera ter mais abertura para falar 
e se aproximar? o PSF resolve seus problemas de saúde?Como 
resolve? 
 
 

Contribuições 
ao estudo 

Dificuldades e facilidades são encontradas em relação ao 
serviço de saúde oferecido, pelo PSF? 
Sugestões para a melhoria da atuação da equipe de PSF? 

 
 

 
 

 

           E a terceira e última fase do processo de coleta e análise de dados 

parte do corpus teórico construído, para realizar a interpretação da análise. Novas 

inferências poderão ser feitas pelo pesquisador em relação ao objeto de pesquisa, 

mesmo que não tenham sido previstas. No entanto, as interpretações devem estar 

apoiadas em provas de validação, isto é, na própria literatura de especialidade ou 

nas práticas observadas no ambiente pesquisado. Nessa fase, a interpretação é 

essencial, mas deve estar claramente relacionada ao corpus existente, de modo que 

seja validada pela comunidade científica da área. Finalmente, sistematizar os 

resultados com os objetivos iniciais, buscando a construção de conhecimento 

científico sobre o objeto pesquisado. 78 

As informações devem ser analisadas separadamente, fator que subsidia 

de forma mais concisa o estudo das categorias e subcategorias eleitas 

anteriormente. Posteriormente serão examinadas, tendo-se por base o imbricamento 

entre os diferentes módulos que compõem o(s) instrumento(s) de coleta de dados.  

Por último, analisa-se, a partir do conjunto obtido, as relações entre as 

categorias e subcategorias, bem como se aplicam as últimas inferências, caso 

necessário, buscando-se obter, com maior propriedade, a compreensão do 

objeto/fenômeno de estudo. 
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9. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

É importante falarmos do PSF no contexto das mudanças nas práticas de 

saúde, à luz do princípio da integralidade, como premissa estruturante do cuidado. 

Dessa forma, discutiremos as possibilidades de mudanças, na atenção básica, tendo 

por eixo o saúde da família. 

Considerando o cenário do estudo, tivemos como atores do cuidado os 

idosos hipertensos das equipes de PSF de Valença-RJ; e totalizando nossa 

pesquisa teve 32 participantes com 60 anos ou mais, cadastrados nas equipes de 

PSF rurais dos distritos de Santa Isabel e Pentagna, e dos bairros periféricos de 

Osório e João Bonito. 

Todos os indivíduos da amostra responderam ao questionário e foram até 

o final da entrevista, e apenas um participante do sorteio se recusou em participar do 

estudo, e foi substituído por outro. 

A partir da opinião dos entrevistados, categorias e subcategorias de 

análise emergiram dos depoimentos descritos. As respostas foram agrupadas, de 

acordo com as variáveis previamente definidas que constituem nossos temas do 

estudo e seus extratos. Ao iniciarmos o processo de análise do material foi preciso 

revisar os objetivos do estudo, organizar o material de campo e detalhar as 

anotações, o mais fiel possível. 

 

 

Variável: Características sócio-demográficas. 

 

 

A primeira variável do estudo traduz as características sócio-

demográficas, sendo que dos entrevistados: 23 idosos (o equivalente a 71,8 %), 

apresentam idade entre 60 a 79 anos, e 9 idosos (28,2%) estão com 80 anos ou 

mais, constituindo o grupo dos muito idosos. 

Dentre os 32 entrevistados: 12 idosos (37, 5%) são do sexo masculino e 

20 idosos (62,5%) são do sexo feminino. 

No que tange o modo de expressão e a linguagem, os idosos do sexo 

masculino foram mais objetivos em suas respostas. As idosas deram uma 
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contribuição a mais, ao se expressarem com mais facilidade e entusiasmo. Uma 

característica própria delas é a freqüência com que vão ao serviço de saúde, a 

busca e preocupação com a saúde de todos da família e, a conseqüência disso, as 

deixa mais apropriadas para falar de como é o espaço e o atendimento no local em 

que vivem. 

Na escolaridade, predominou o nível fundamental onde 24 idosos (o 

equivalente a 75 %) estudaram em média até o 1º ano de escolaridade nos dias de 

hoje, ou seja, foram alfabetizados, sabem ler e escrever, e tiveram alguns 

conhecimentos específicos da época; 7 (21,8 % ) idosos  foram apenas 

alfabetizados e 01 (3 ,2%) apresentava nível superior. A escolaridade nos retratou 

um nível de entendimento e linguagem comum a quase todos. 

A renda familiar aproximada indica a relação de sustento e sobrevivência 

do idoso e sua família, e de como isso acontece. Dos entrevistados, 24 (75 %) 

ganham em média 1 salário mínimo; 7 (21,8 %) deles  ganham 2 salários  e apenas 

1 (3,2%) ganha  4 salários ou mais. 

Ao buscarmos conhecer o provedor que sustenta a família desses idosos, 

17 (53,1%) responderam serem eles mesmos os responsáveis pelo sustento da 

casa; 3 (9,4%) responderam serem o casal; 4 (12,5%) responderam serem junto 

com seus irmãos; 4 (12,5%) que são os filhos que os sustentam e 4 (12,5%) que são 

somente seus parceiros/ cônjuges,os responsáveis pelo sustento da casa. 

Isso retrata que mais da metade dos entrevistados, vive uma situação 

comum nos dias atuais, que é de ser o principal o provedor da família e da casa. 

Ao considerarmos o quantitativo de pessoas que vivem com esses idosos, 

tivemos apenas 6 (18,75%) idosos morando sozinhos; 9 (28,12%) idosos moram 

acompanhados de uma pessoa; 7 (21,87%) moram com mais duas pessoas;3 

(9,37%)com mais quatro pessoas; quatro( 12,5%) com mais três pessoas; 2 (6,25%) 

com mais seis pessoas e 1 (3,12%) com mais cinco pessoas. E geralmente esses 

que vivem com mais de quatro pessoas na casa, vivem com filhos e netos.  

O percentual de idosos morando sozinhos foi pequeno, se comparado à 

pesquisa. Isso nos dá a idéia de que no Município de Valença, eles não vivem 

isolados, abandonados. 
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Variável: Condições de Saúde. 

 

 

A variável ou tema condição de saúde nos trouxe a categoria: 

compreensão do seu estado de saúde e de sua condição de risco. 

A pergunta: em geral, o Sº (a) diria que sua saúde é?,  nos mostrou que 

dos entrevistados, 3 (9,4 %)  consideraram sua saúde como excelente; 01(3,12%) 

idoso como muito boa; e doze (37,5%) como boa; Quatorze (43,75%) idosos 

consideraram sua saúde como regular. Mais o interessante foi que ao informarem tal 

resposta, relataram sobre suas morbidades, sobre a condição de ter hipertensão e 2 

(6,25%) que responderam como ruim também se justificaram, perante suas 

morbidades, limitações e quanto ao fato de definitivamente, viverem “a poder de 

remédios.” 

Percebe-se com isso que o idoso traz com clareza, uma diversidade de 

questões, marcadas pelos agravos que os acometem, pelo conceito ampliado de 

saúde, o que os impossibilita de considerarem ter saúde. 

Na pergunta, se alguma vez já tiveram doença do coração? ; 25 (78,12%) 

idosos relataram que não tiveram e 7 (21,87%) que sim que apresentam doença do 

coração. 

Em relação, a pergunta se alguma vez tiveram ataque cardíaco, 30 

(93,75%) idosos responderam não e 2 (6,25%) responderam que sim, que já 

tiveram. Quanto à pergunta, se alguma vez o Sr (a) já teve ou tem  diabetes? ; 23 

(71,87%) idosos responderam que não e 9 (28,12%) deles que sim que apresentam 

também o diabetes. 

Ao perguntarmos, se alguma vez já tiveram doença do rim, 29 (90,62%) 

idosos disseram que não, e três (9,37%) idosos disseram que sim.  

O Caderno de Atenção Básica nº 15 (M.S, 2006) aponta que diversos 

estudos epidemiológicos comprovaram a prevalência da hipertensão e a associação 

com condições freqüentes em idosos como doença arterial coronária, doença 

cérebro vascular, insuficiência cardíaca, doença renal terminal, doença vascular 

periférica e disfunção sistólica. 
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A investigação clínica nos idosos esbarra nessa multiplicidade de 

doenças, na presença de fatores de risco e/ou lesão de órgãos alvo, peculiaridades 

estas que devem sempre ser observadas e priorizadas. 

Dentre os resultados, os de maior destaque são os sete pacientes que 

apresentam também doenças do coração e os nove que apresentam também o 

diabetes. 

Na pergunta: Nos últimos 15 dias, o Sr.(a) fez alguma consulta com o 

médico de família? ; 25 (78,12%) idosos disseram não e 7 (21,87%) disseram que 

sim, que haviam consultado com o médico do PSF.  

Na pergunta: Nos últimos 15 dias, o Sr.(a) fez alguma consulta de 

urgência? ; 31 (96,87%) idosos disseram que não e 01 (3,12%) idoso que respondeu 

sim. 

Quanto a pergunta, nos últimos doze meses, o Sr.(a) já teve internado 

quantas vezes? ; tivemos como resposta: 23 (71,87%) idosos que nenhuma vez 

internou e 9 (28,12%) idosos que tiveram de 1 a 3 vezes internados.Não houve 

idoso que ficasse internado quantidade maior ou igual a quatro vezes.Vale ressaltar 

que houve uma falha nesta questão, pois não deixa evidente se a causa das 

internações é por hipertensão. 

Sabermos se há poucos dias esteve no PSF ou num pronto socorro nos 

dá idéia da necessidade de procura, e a periodicidade de uma intervenção. Questão 

essa, que veio com o intuito de conhecer esse período de procura. E, se nos últimos 

15 dias, sete pacientes responderam que sim, que fizeram consulta com o médico 

de família, isso pode representar que o cuidado prestado ao paciente idoso 

apresenta estratégias para favorecerem o controle da doença como, por exemplo: 

consultas regulares, consultas pré agendadas, por demanda específica ou em 

atendimentos por demanda espontânea. E é claro que o cuidado prestado necessita 

ser organizado para essas demandas. 

Um bom desempenho da equipe, um bom programa nos cuidados 

básicos, pode reduzir as idas deste paciente (idosos com hipertensão) ao pronto 

socorro, tornando a urgência um dado episódico. 

O nosso estudo deixou evidente que dos 32 entrevistados apenas um 

paciente procurou o pronto socorro. O PSF nos sugere esse caminho em construção 

e a busca pela organização dos processos de trabalho em saúde. É estar na porta 
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de entrada do sistema de saúde e como diz Duncan10, é ser o primeiro contato de 

indivíduos, famílias e comunidades com uma complexa rede de serviços, 

dispensando cuidados a toda sorte de enfermidades, prevenindo agravos, 

promovendo a saúde e estimulando autocuidado, próximo ao cenário onde a 

população vive o cotidiano de uma sociedade instável e cheia de conflitos. 

 

 

Variável: uso dos serviços da Atenção Básica: PSF. 

 

 

A primeira pergunta, e observação feita nesta variável foram: sobre o 

tempo com que o idoso freqüenta o PSF de seu bairro; e 3 (9,37%) idosos 

responderam ter um ano que freqüentam o PSF. Onze (34,37%) disseram ter três 

anos; três (9,37%) responderam terem quatro anos; e quinze (46,87%) idosos, cinco 

anos ou mais. 

Para que o paciente crie novos significados frente as suas necessidades, 

considere seu auto-cuidado e reconsidere os cuidados prestados sob o prisma da 

integralidade, o vínculo tem papel fundamental. 

Como diz Cecílio, para uma relação de confiança entre esses atores, o 

reconhecimento do vinculo não deve estar restrito a simples adscrição do indivíduo a 

um serviço, a um programa, mais sim a uma relação continua no tempo, pessoal e 

intransferível, calorosa e mediada pelas subjetividades. 

Um ano poderia exprimir o tempo mínimo para que essa relação comece 

a acontecer, mais para nossa surpresa, dos entrevistados 29 idosos apresentam 

mais de três anos que freqüentam o PSF, possibilitando uma melhor proximidade e 

vivência com a equipe. A presença do vinculo ao idoso hipertenso também é uma 

atribuição comum a todos os membros da equipe, onde valorizam essa relação, 

criam vinculo, confiança, afeto e respeito. 

Isso nos dá a clareza de que todos tiveram oportunidade de estar com a 

equipe e sendo assim um total de 29 (90,62%) idosos apresentam mais de três anos 

de contato com o PSF possibilitando uma melhor proximidade e vivência com a 

equipe. 
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Morar no bairro e freqüentar o PSF poderia ser uma consideração 

somente de espaço e tempo. Assim sendo, era preciso, fazermos menção de quanto 

seria a procura por este serviço. E ao falarmos da utilização dos serviços, implicando 

em conhecer quantas vezes em doze meses foram ao PSF, obtivemos: 10 (31,25%) 

idosos que procuraram de 2 a 3 vezes o PSF; 22 (68,75%) idosos que procuraram 

de quatro a mais vezes. Isso nos dá uma boa relação tanto de procura como de 

oferta.  

E sendo que as competências, habilidades e atribuições da equipe da 

Atenção Básica sob o programa de saúde da família, voltadas para a pessoa idosa, 

nos trazem: “que a prestação da assistência integral à população idosa deve 

responder as suas necessidades de forma continua e racionalizada”. 

O idoso hipertenso terá seus atendimentos de acordo com suas 

necessidades e mais as Diretrizes Brasileiras de Cardiogeriatria e de Hipertensão 

Arterial, recomendam “nortear a conduta terapêutica com base na estratificação de 

risco e nos níveis de pressão arterial”. 

Assim o acesso, a oferta e a procura terão diferentes freqüências para 

cada idoso, seja ele com ou sem lesão de órgãos alvo, com ou sem fatores de risco 

cardiovasculares, com ou sem diabetes. 

Vale lembrar também que o estatuto do Idoso em seus artigos 1º, 2º e 3º 

referem “sobre os direitos da pessoa com 60 anos ou mais”; “Asseguram o idoso 

todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade” e refere ainda que: “ é obrigação da família, comunidade, 

sociedade e poder público assegurar ao idoso prioridade à efetivação do direito à 

vida , com  atendimento preferencial imediato e a garantia de acesso à rede de 

serviços de saúde”. 

O atendimento ao idoso no PSF pode e deve ser feito por toda a equipe, 

pois a dimensão do cuidado ao idoso hipertenso necessita de projetos terapêuticos 

multiprofissionais, da articulação de apoios sociais, da ampliação do acesso e da 

resolutividade. 

Ao se prevenir e tratar o idoso com hipertensão, ações devem ser 

desenvolvidas desde o conhecimento da doença, suas intervenções, complicações e 

mudanças nos hábitos de vida.  
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Em nossa entrevista os atendimentos pelos quais o idoso mais passou 

nos PSFs , nos revelou que dos 32 (100%) idosos entrevistados todos passaram 

pela consulta médica e pela aferição de PA, que alegaram fazer freqüentemente.  

Ações estas indispensáveis para o controle da hipertensão. 

Vinte e quatro (75%) dos entrevistados passaram também pela consulta 

de enfermagem; os demais oito, relataram ainda não estarem acostumados em ter 

atendimentos sendo realizados pela figura do profissional de enfermagem. Referem 

com muita propriedade ser um atendimento explicito de orientações. Foi notado uma 

dificuldade de compreensão às competências profissionais do enfermeiro e suas 

atividades; (“ Ela não medica, só conversa e vê pressão isso também é consulta?”) e 

a cultura a medicalização modelo inverso ao almejado. 

Quanto à saúde bucal, 8 (25%) entrevistados relataram terem feito 

consulta odontológica ; Neste item as respostas tiveram como justificativa a 

presença e o uso de próteses dentárias. Os entrevistados que  não responderam a 

essa questão alegaram não precisarem do dentista mais, por conta de usarem 

próteses; porém dos oito que marcaram esta opção, três falaram que mesmo 

possuindo suas próteses, haviam a necessidade de consultarem com o dentista para 

tirarem dúvidas sobre possíveis feridas e para a prevenção de câncer na boca. O 

que nos confere que o idoso está mais participante nas decisões a respeito de sua 

própria saúde. 

O Estatuto do idoso nos traz um reflexo, do interesse em alcançar essas 

necessidades de saúde do indivíduo com 60 anos ou mais, em seu Capítulo IV, 

Art.15, onde assegura à saúde do idoso uma atenção integral, que por intermédio do 

SUS irá garantir-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

continuo das ações e serviços, para promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

 Dos entrevistados, 6 (18,75%) passaram por atendimento em grupo;O 

grupo é o lugar propício para se abordar aceitação de determinada doença, de 

resgate de autonomia, de participação e de aprendizado sobre as responsabilidades 

de determinados tratamentos.Fora sua representação permeado pelas discussões 

das situações comuns vivenciadas no dia-a-dia. Sem falar que as orientações dadas 

em consulta individual e visitas podem ser reforçadas no grupo. O grupo abre um 

leque de possibilidades nos anos de vida adicionais que esse idoso poderá ter. 
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Vinte e seis (81,25%) entrevistados passaram pela coleta de exames, na 

unidade de PSF; os demais (6) realizaram exame no laboratório municipal, porém 

com coleta em Valença e algumas vezes referiram terem ido ao particular porque 

quiseram, sem nenhuma causa específica ou motivo. 

Como diz Silvestre e Costa Neto (1999) o objetivo maior no atendimento 

ao idoso está na prevenção à perda da capacidade funcional e um dos meios para 

que isso aconteça está na realização de consultas e testes bioquímicos rotineiros 

para identificação precoce de agravos. 

Dos entrevistados, 22 (68,75%) idosos relataram que foram à unidade na 

busca por medicamentos e 10 (31,25%) relataram que nunca conseguiram pegar 

suas medicações básicas para hipertensão na unidade. Vale ressaltar, que os 22 

que responderam sim disseram que na maioria das vezes não conseguem todos os 

medicamentos de pressão o que muito implica no tratamento, pois nem sempre 

compram os remédios que faltam, ou por dificuldades financeiras ou por abrirem 

mão para outras prioridades. 

Entre, as diretrizes essenciais estabelecidas pela Política Nacional do 

Idoso, o Estatuto e a Constituição, está em dar assistência às necessidades de 

saúde do idoso. 

A integralidade do cuidado envolve também a capacidade da equipe 

resolver os serviços dirigidos aos pacientes com o intuito de solucionar as suas 

necessidades (TAKEDA, 2007).16 Porém aqui nos deparamos com um obstáculo: a 

oferta de medicamentos é insuficiente para demanda, para esse problema específico 

do idoso, isso requer uma revisão, planejamento e reorganização de gestão dos 

serviços farmacêuticos ofertados. 

A referência para outro serviço, outra unidade e/ou profissional representa 

o direito à continuidade do cuidado e a busca por resolver os problemas desse 

paciente. 

Catorze (43,75%) idosos nos respondeu que sim, que em algum 

momento, eles tenham precisado ser encaminhados para outro profissional, para 

outro serviço; e 18 (56,25%) deles disseram que não. Os catorze pacientes 

representando 43,75% dos entrevistados sugerem uma ineficácia na atuação das 

equipes em resolver os problemas de sua população adscrita, porém reconhecemos 

não ser por falta de conhecimento, preparo e competência profissional, mas sim a 



83 
 

 

rotina do serviço que leva limitações as ações do clínico na prescrição de alguns 

exames primordiais e resolutivos na atenção primária, uma prova disso que os 

idosos encaminhados, referiram seus problemas articulares, de artrose, 

osteoporose, a prevenção do CA de próstata, de CA de mama, etc. Outro fator que 

contribui para a demanda dos pacientes a referencia está na cultura de quererem 

passar por consultas com determinados especialistas sem necessidade de causa. 

A resposta quanto ao motivo pelo qual foi encaminhado, e para aonde foi, 

nos trouxe a certeza de que os profissionais do PSF buscam a continuidade do 

cuidado e a garantia de uma atenção integral. Onde obtivemos a seguinte 

subcategoria: 

 

 

Categoria: uso dos serviços da Atenção Básica: PSF. 

Subcategoria:  

 

 

Garantia à saúde de 

forma integral em 

todos os níveis da 

atenção: 

 

 

“Sim, para o médico de coração, porque 
meu exame deu alterado e ela passou pro 
outro. Meu coração é acelerado”. 
 

“Já. Pra médica de estômago, pois não 
tava conseguindo resolver meu problema 
e eu precisava fazer endoscopia”. 
 

 
“Sim. Para o problema de ortopedia, né? 
Tive um acidente e machuquei a perna. 
Fui transferido pra Valença e depois pra 

Niterói”. 

 
Figura 14:  Categoria: uso dos serviços da Atenção Básica: PSF. 
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Variável: Atendimento: Relação equipe- paciente- família. 

 

 

Estendemos nossa preocupação às necessidades de informação e às 

dúvidas que o paciente idoso possa ter. 

Dos entrevistados; 10 (31,25%) pacientes procuraram o PSF com esse 

objetivo, de buscar informação ou tirar dúvidas. Isso implica que os demais 22 

(68,75%) pacientes, ou sempre tiveram boa informação e esclarecimento, ou não 

sentiram necessidade de esclarecer dúvidas com sua equipe. 

Uma das estratégias sugeridas pela OMS (2007) para a melhora dos 

resultados do Idoso no manejo das doenças crônicas está no aumento do fluxo de 

conhecimento e informações entre eles e seus cuidadores e entre cuidadores, além 

da educação e suporte desses pacientes. 

Isso não implica no vínculo e sim na objeção de estar querendo mais 

informação ou não. O ato de aguçar para determinado assunto. Hoje o idoso tem 

pleno conhecimento de parte dos seus direitos, senão todos. E como tivemos 

poucos idosos morando sozinhos, pode ser que muitos deles tiram suas dúvidas em 

família ou que outro membro da casa vá à unidade de PSF se informar. 

Assim procuramos nos informar quem foi esse profissional que o recebeu 

para sanar sua dúvida e informação e para estes 10 pacientes que responderam 

sim: a enfermeira, o ACS e o profissional da recepção são os que estão mais 

próximos, na opinião deles. 

 
Tabela 4 - Profissional capaz de sanar dúvidas e fornecer informações 

Profissional (ais) escolhido(s): Vezes mencionadas 

Médico/ enfermeira/ recepção 01 

Médico/ enfermeira/ recepção/ ACS 01 

Recepção 01 

Enfermeira 03 

Todos os profissionais da equipe 01 

ACS 01 

Enfermeira/ recepção 01 
ACS/ recepção 01 
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Estes profissionais dentro de suas habilidades apresentam-se em 

situação de assistência que os deixam mais próximos dos pacientes, como salas de 

espera, recepção, etc. E o próprio fato de caber ao enfermeiro a responsabilização 

da unidade e dos ACS, ele aparece mais, ele está mais evidente pelos arredores da 

unidade de PSF, o tornando mais conhecido. O agente comunitário de saúde tem 

como papel preponderante acompanhar as famílias por eles cadastradas. 

Assim perguntamos aos idosos, com que freqüência recebem a visita do 

agente comunitário de saúde e 23 (71,87%) idosos referiram receber seu ACS uma 

vez por mês; oito (25%) responderam receber mais de uma vez por mês , o que nos 

mostra a preocupação e atenção com o idoso com condição referida ou seja vários 

fatores tornam a esse idoso uma visita a mais necessária. È a busca pelas 

prioridades. E o único entrevistado que respondeu nunca receber a visita do ACS, 

relatou que o mesmo não faz visitas, não desempenha seu trabalho direito. O que 

torna esse problema de cunho particular, o qual deve ser resolvido em equipe, no 

referido espaço, no seu PSF. 

Conhecer se este idoso já recebeu visita de outro profissional da equipe 

de PSF, nos coloca próximos do engajamento da equipe no cuidado e da 

necessidade de busca por prioridades.  

Dentre as competências e habilidades da equipe está a identificação das 

doenças prevalentes da população idosa na área de abrangência do trabalho de 

equipe, bem como de seus determinantes e a caracterização desta população na 

perspectiva de enfoque de risco. 

E tanto, no Estatuto como no Programa de Saúde da Família é pertinente que se 

objetive atendimento domiciliar para a população que dele precisa, e que esteja 

impossibilitado de se locomover. 

Dezenove (59,37%) idosos receberam visita de outro profissional do PSF 

que não o ACS, e treze (40,62%) idosos não receberam ainda visita de outro 

membro da equipe. 

Perguntamos aos dezenove idosos que receberam a visita de outro membro da 

equipe de PSF, quem foi este profissional que lhe visitou e qual o motivo da visita; e 

obtivemos: seis (18,75%) idosos disseram ter recebido a visita de todos os 

profissionais que compõem a equipe, em diversas situações; cinco (15,62%) 

receberam a visita da enfermeira; quatro (12,5%) do médico e da enfermeira; três 
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(9,37) somente do médico e um (3,12%) relatou a visita do fisioterapeuta, que 

embora não sendo integrante da equipe, foi o PSF que o arrumou para o paciente. 

O encontro com os demais profissionais da equipe nos redobrou as 

seguintes subcategorias que comprovam as especificidades que essa relação traz. 

 
Categoria: Atendimento: Relação equipe- paciente- família I. 

Subcategoria:  

 

 

As necessidades de 

saúde dos idosos 

requerem uma 

atenção específica: 

 

 
“A enfermeira foi lá me ensiná a tomá 
remédio”. 

 

“Da enfermeira F.  Ela veio aqui em casa, 
porque eu não me sentia bem e podia ser 
pressão, então ela veio ver”. 

 

“A Doutora. Já teve aqui no dia que 
passei mal por causa da quimioterapia. 
Ela veio assim que chamamos”. 

 

 

O profissional e a 

equipe se atendo ao 

momento da relação 

(integralidade do 

cuidado): 

 

“Eles vieram examinar minha irmã, para 
conhecer a gente e os nossos problemas 

e os nossos remédios”. 

 

“Já sim. A enfermeira já veio aqui umas 
três vezes. Ah! Ela é legal pra raio. Vem 

aqui me explica as coisas”. 
 

“Quando minha sogra era viva eles 

vinham atender; ela tinha cento e poucos 
anos e era acamada precisava de atenção 
e eles davam”. 
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A oferta de 

informação gerando 

melhoria no cuidado: 

 

“O médico e a enfermeira vieram na 

minha casa me dá informação”. 

 
“A equipe toda já veio aqui me ver e 
vieram pra dar informação sobre pressão 
e sobre dengue”. 

 
Figura 15: Categoria: Atendimento: Relação equipe- paciente- família I. 

 

 

O controle da hipertensão previne contra diversas complicações e traduz 

longevidade aos idosos. 

As V Diretrizes de Hipertensão Arterial recomendam que 

independentemente dos níveis de pressão, mudanças no estilo de vida sejam 

prescritas e estimuladas para reduzir níveis pressóricos elevados em idosos 

hipertensos. Porém sabemos que mudanças no estilo de vida não são facilmente 

realizadas pois exigem mudança de comportamento habitual adquirido ao longo da 

vida, determinação e credibilidade por resultados. 

Ao explorarmos quais medidas de intervenção, que o idoso foi orientado 

pela equipe, tivemos: os 32 (100%) afirmando que foram orientados sobre a 

importância  de se controlar a PA; 30 (93,75%) sobre o controle alimentar (diminuir 

no sal, frituras,...), sendo que os outros dois que não marcaram essa opção 

disseram que não marcavam por não lembrarem, que poderia até ser que eles 

tenham sido orientados quanto aos hábitos alimentares, mas como não lembram 

acharam melhor responderem que não. 

O uso regular da medicação também foi marcado por 30 entrevistados e, 

dois que não marcaram essa opção, desafiaram a possibilidade dos demais 

entrevistados tomarem seus remédios direito com tanta falta de medicação.   

Vinte e sete idosos (84,37%) disseram terem sido orientados pela equipe 

quanto ao uso da vacina. Cinco entrevistados não fizeram menção, pois nunca 

tomaram desde que a vacina foi instituída pelo Programa Nacional de Imunização 

para o idoso. 
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A realização de exames periódicos apresentou 24 (75%) respostas 

positivas o que indica que esses idosos foram orientados sobre a necessidade e 

periodicidade de exames. Oito entrevistados fazem exames regulares, mas não 

relataram pois não se recordam de terem tido orientação quanto a importância de se 

realizar exames. 

  Os benefícios da prática corporal/atividade física para a saúde dos 

idosos são desde biológicos, psicológicos e sociais até as mais diversas formas de 

superação como ser humano. Quanto à orientação e estimulo do profissional de PSF 

à incorporar um estilo de vida saudável e ativo tivemos 12 (37,5%) entrevistados que 

marcaram que sim , que foram orientados e que participam do grupo da terceira 

idade do seu bairro.Dos  vinte idosos que não marcaram essa opção, dois 

apresentam limitações físicas que os impossibilitam de participarem de tal atividade, 

e os outros dezoito entrevistados alegaram não possuírem tempo, não gostarem 

desse tipo de atividades. 

Quanto a abstenção de fumo e álcool 11 (34,37%) marcaram sim o que 

coincidiu com a freqüência de usarem fumo e álcool, foi possível perceber que a 

equipe se ateve em orientar os idosos que tinham esses hábitos. 

A atividade educativa é o espaço que o idoso produz, cresce se expressa 

e se realiza enquanto ser humano. Porém em nossa pesquisa ficou claro que ainda 

existe uma deficiência para tal meio de promoção e prevenção. Talvez a falha esteja 

na maneira de persuadir esse grupo etário. 

A reunião de grupo ou não acontece com muita freqüência ou não se 

conseguiu ainda atingi-los permanentemente. Dos 32 entrevistados, 25 (78,12%) 

relataram não participarem de grupos que tenha na unidade de PSF, o que prova 

uma possível falha no ato persuasivo da equipe, além da falha no acesso aos 

direitos de cidadania, como: acesso geográfico e meios de locomoção; e 7 (21,87%) 

entrevistados referiram participar e gostar muito, pois aprendem a cada encontro. 

Como conseqüência, obtivemos as seguintes subcategorias: 
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Categoria: Atendimento: Relação equipe- paciente- família II. 

Subcategoria:  

 

 

Falha no ato 

persuasivo para o 

trabalho em grupo: 

 

“Não participo por que... Ah, filha! Não 

gosto muito”. 

 

“Não, porque tenho uma vida muito 
atropelada e um monte de problema. Não 

dá pra sair”. 
 
“Não posso, meus netos tomam o meu 
tempo”. 

 

 

Falha no acesso aos 

direitos de 

cidadania: 

 

“Não participo, não dá mais pra mim não. 
Só saio de carro por causa das pernas 
serem duras”. 
 

“Não porque moro em S.I., que é outro 
bairro que faz parte daqui, do PSF, mas é 
longe”. 
 

“Não é mais difícil pra mim, eu não tenho 
como ir”. 

 

A educação dá 

suporte aos 

pacientes, no 

manejo de suas 

condições bem 

como para a troca 

de experiências. 

“Sim participo da de idoso. Pra participar 
de tudo na comunidade. E foi o médico 

que me chamou”. 
 

“Aqui sempre que tem um evento eu vou, 
porque eles sempre me ajudam também”. 

 

“Participo. A agente de saúde avisa 
sempre e a gente vem”. 

Figura 16: Categoria: Atendimento: Relação equipe- paciente- família II. 
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Variável: percepção do usuário em relação à atuação da equipe. 

 

 

Ao confrontarmos se havia outro tipo de serviço antes da implantação do 

PSF, os entrevistados relataram a unidade como posto, postinho ou o atendimento 

relacionando apenas a figura do médico. Sendo assim 18 (56,25%) idosos 

responderam ter médico antes do PSF; 6 (18,75%) disseram que havia posto; 3 

(9,37%) disseram ter médico e dentista, e outros 3  (9,37%) responderam que 

desconheciam se antes havia algum tipo de atendimento, ou porque não moraram 

ali antes ou por que não precisaram; e 2 (6,25%) que não sabiam do tipo de 

atendimento e serviço prestado anterior ao PSF porque antes tinham saúde. 

Muitos deles referiram atendimento com as expressões: “só tinha médico”; 

“Tinha médico mais não era todo dia”. Relataram também que antes não havia 

visitas, e que o medico não ia às casas, e não se aproximava deles. Isso nos reflete 

a percepção deles para o diferencial do atendimento, para o olhar humanizado e 

integral. 

Subcategorias: 

 

Categoria: percepção do usuário em relação à atuação da equipe I. 

Subcategoria:  

 

 

Percepção de 

mudança no modelo 

assistencial. 

 

“... tinha o médico só, mais não ia em 
casa.Não fazia visitas não”. 
 

“Só o postinho e uma ou duas vezes por 

semana tinha médico, mais ele faltava 
muito”. 
 

“Tinha médico de vez em quando”, 
 
“A gente consultava só com o médico”. 
 

“Era consulta, só consulta. Só vinha o 
médico atendia e ia embora”. 

Figura 17: Categoria: percepção do usuário em relação à atuação da equipe I. 
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Quando perguntamos se na opinião deles havia mudanças quanto à 

assistência, 31 idosos (96,87%) disseram que sim e apenas 1 (3,12%) relatou que 

não, pois o clínico que atendia antes era muito bom. 

A percepção de mudança representada por eles está no tratamento, na 

relação, na atenção prestada, na orientação, na presença diária dos profissionais, 

nos atendimentos proporcionados pelo PSF, na continuidade do cuidado e no direito 

de não somente ouvir, mais de participar e falar. 

Subcategorias: 

 

 

Categoria: percepção do usuário em relação à atuação da equipe II. 

Subcategoria:  

 

 

A integralidade 

como forma de 

expressão aos 

pacientes que nos 

procuram: 

 
“Eu acho que foi muito bom, porque 
qualquer coisa que a gente precisa, elas 

estão prontas a ajudar a gente”. 

 
“Porque eles estão aqui em casa sempre. 
Assim tem mais assistência! Eles 
conversam tanto comigo... Antes, 

tínhamos de ir de madrugada pra marcar 
médico e às vezes não conseguia”. 

 

 

 

PSF se apropriando 

e respeitando o 

universo deste 

paciente: 

“Porque sempre tem bom atendimento. 
Todos dão mais atenção e chamam a 
gente pelo nome”. 

 
“Me sinto bem com eles.Tratam todos de 
um jeito só.Isso que é bom.Tem lugar, que 
médico, enfermeira e outros, tratam cada 

um de um jeito”. 

 
“Sim, o que mudou, foi a forma que sou 
atendida. Eles tem paciência comigo, isso 
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antes não acontecia”. 

 

“Ah! Melhorou porque tem a enfermeira 
que antes não tinha. O agente. Ah! Só tem 
coisa boa. Eles vêem a gente com tanto 
carinho que a gente parece até ser filhos 

deles”. 
Figura 18: Categoria: percepção do usuário em relação à atuação da equipe II. 

 

Ao buscarmos se o idoso considera que os profissionais da equipe de 

PSF que lhe cuidam estão preparados e treinados para o atendimento de sua 

condição de risco, a hipertensão, os 32 idosos (100%) confirmaram que sim. Isso 

firma uma credibilidade muito grande no atendimento das equipes e uma avaliação 

positiva do idoso em relação ao papel saúde da família. 

A Política Nacional do Idoso e seu Estatuto deixam claro a necessidade 

de capacitar recursos humanos na prestação de serviços aos idosos o que ainda 

acontece timidamente, mas os idosos deixaram claro ao classificarem a atuação da 

equipe que estão satisfeitos, pois 11 idosos (34,37%) responderam como excelente 

20 idosos (62,5%) como boa e apenas 01 (3,12%) como regular, justificando que o 

médico que antecedeu a equipe de PSF, tinha mais idade e por isso era melhor e 

que “... esses pessoal de hoje são muito novinhos. Mais até que acertam muita 

coisa e nuns remédios”. O relacionamento equipe- paciente- família, é algo 

conquistado dia após dia. 

Em nosso estudo 10 idosos (31,25%) consideram sua relação com a 

equipe excelente e 22 (68,75%) consideram como boa. Não houve questionamentos 

entre a relação deles com a equipe e vice versa. E mesmo sendo uma pergunta 

fechada, muitos relataram a liberdade que possuem para o diálogo com os membros 

da equipe, e referiram também sobre o respeito dos profissionais perante a idade 

deles. 

Pinheiro e Guizardi, ao estudarem as equipes já observavam isso, que 

“Essas equipes operam como “dispositivos abertos configurados pela imanência dos 

encontros que as atravessam e conformam” e que as atividades de saúde não estão 

pautadas somente pela doença. ”18 
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O PSF cultiva esse momento, o da relação, buscando atingir parte do 

ideal de integralidade. 

A integralidade do cuidado é reforçada pela relação entre a equipe, 

usuário, família, unidade e território pela abordagem bio-psico-social, pela prevenção 

de agravos e pela promoção da qualidade de vida. A integralidade do cuidado é 

adaptável às necessidades de cada população, de cada indivíduo. 

 

 

Variável: Vínculo com a equipe/ profissional de saúde do PSF. 

 

 

 Ao perguntarmos qual ou quais profissionais, eles consideram ter mais 

abertura para falar e se aproximar, 14 idosos responderam terem abertura com 

todos da equipe e 18 entrevistados responderam terem abertura com determinados 

profissionais que seguem no quadro a seguir: 

 
Tabela 5 - Profissionais com abertura para aproximação e fala 

Profissional (ais): Vezes mencionadas: 

Médico/ enfermeira/ ACS 01 

Enfermeira 02 

ACS 02 

Auxiliar/ técnico de enfermagem 01 

Médico/ enfermeira/ aux. enfermagem/ recepção 01 

Médico/ enfermeira/ aux. enfermagem/ ACS 01 

Enfermeira/ aux. enfermagem/ ACS 01 

Médico/ enfermeira/ dentista/ aux. enfermagem 01 

Médico/ enfermeira/ ACS/ recepção 01 

Enfermeira/ ACS 02 

Enfermeira/ ACS/ recepção 01 

Aux. enfermagem/ ACS/ recepção 03 

Recepção 01 
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Isso nos aponta que quando não se tem a equipe toda como referência, 

os mais procurados são a enfermeira, que apareceu em 10 respostas, seguida do 

ACS em 8; o auxiliar de enfermagem em 6 respostas e o médico e a recepção em 5 

opções, e  o dentista em 1 resposta. 

Cecílio, 2001, sistematiza para criação de vínculos duas situações 

originadas: uma da relação entre o usuário e a equipe e outra entre usuário e 

profissional, portanto é a relação entre pessoas o que torna a integralidade do 

cuidado indispensável para acontecer. 

Perguntamos: se o Senhor considera que o PSF resolve seus problemas 

de saúde; 31 dos idosos entrevistados (96,87%) responderam que sim e 01 (3,12%) 

respondeu que não, justificando seu relato com o problema das referências: “... o 

que adianta, quando eles me mandam pro especialista se eu tenho que 

esperar. Já esperei sete meses pra ir no médico de vista.Assim não dá”. 

Procuramos identificar de que maneira resolve seus problemas, e 

obtivemos o seguinte: 

Os profissionais estão na unidade, estão por perto, atendem sempre, 

visitam a casa, encaminham quando necessário, dão uma solução, controla, 

acompanha e orienta e prestam bom atendimento. O que gerou as seguintes 

subcategorias: 

 

 

Categoria: Vínculo com a equipe/ profissional de saúde do PSF. 

Subcategoria:  

 

 

Capacidade da 

equipe em resolver 

e organizar o 

serviço: 

 

“Acho que resolve. Bom, até hoje sim, o 
que eu preciso eles me dão solução”. 
 
“Resolve, pois se eu precisar de um 

socorro pra fora eles tem força de fazer”. 
 
“Aqui eles me encaminham pra onde 

precisar. Eu digo que não é rápido, mais 
conseguem”. 
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“Eles vem até mim quando eu não vou lá”. 

 

“Minha doença é a pressão alta e eles me 
acompanham direitinho. Tão sempre me 
vendo e pegando no meu pé”. 
 

“Bom, eu espero que eles possam 
continuar resolvendo, mais o pior, é que 
vou ter que ir no médico de coração.Aí, é 
lá em Valença, e eu não sei como vai ser”. 

 
 

Assistência as 

necessidades dos 

idosos: 

 

 
“Pois pelo menos controlou minha 
pressão. Tenho feito exames, recebo 
acompanhamento e orientação”. 

 
“Digo que resolve assim: se falta qualquer 
coisa e não têm, eles tentam ajudar. O que 
importa pra mim é dar atenção e isso eles 

fazem”. 
 
“Eles tem um cuidado enorme comigo, me 
atendem muito bem”. 

 
“No tratamento da pressão, nas coisas 
que eu preciso, eles são bons pra mim”. 
 

“Ah! Porque sempre que venho aqui e 
consulto, acerto com o remédio”. 

Figura 19: Categoria: Vínculo com a equipe/ profissional de saúde do PSF. 

 

Variável: Contribuições para o estudo 

 

 

As dificuldades encontradas em relação aos serviços de saúde oferecidos 

pelo PSF percebidas pelos idosos hipertensos são: 
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Subcategoria: Dificuldades na implementação do serviço 

 

 

Categoria: Contribuições para o estudo I 

Subcategoria:  

 

 

Dificuldades na 

implementação do 

serviço: 

 

 
“O encaminhamento demora muito, e às 
vezes não tem médico daquela 

especialista que eu tenho que ir”. 
 
“No posto não tem nada. Não há 
medicação, remédio”. 

 
“Ta tudo ótimo, só falta o remédio”. 
 
“Ah! Isso eu não sei dizer pra você, pois 

eu não encontro nenhuma dificuldade. 
Mas a equipe, encontra no dia a dia do 
trabalho delas”. 
 

“Falta muito remédio; aí tem que ir em 
Valença, na farmacinha da prefeitura, e as 
vezes eu tenho que comprar”. 
 

“Eles cuidam conforme eles podem. Eles 
não têm fita do aparelho de ver o açúcar, 
e não tem remédio pra entregar pra gente. 
O encaminhamento demora. Não é fácil. 

Eles devem passar apertado com muitos 
pacientes”. 

Figura 20: Categoria: Contribuições para o estudo I 
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As facilidades encontradas em relação aos serviços de saúde oferecidos 

pelo PSF percebidas pelos idosos hipertensos são: 

 

 

Categoria: Contribuições para o estudo II 

Subcategoria:  

 

 

Facilidades 

proporcionadas pelo 

PSF: 

 
“Está muito perto da gente. Eles tratam a 
gente muito bem, são finos e educados”. 
 

“Quando a gente vai até eles, eles 
providenciam nosso atendimento. Se tiver 
dor, eles não deixam a gente ir para 
casa”. 

 
“Estar aberto todo dia e se ele não 
resolver, ele dá uma solução”. 

 

“Bom aqui eu não gasto nem cinco 
minutos pra chegar aqui no posto. Não é 
igual em Valença que a gente marca e fica 

esperando, né”? 
 
“Fácil de entrar aqui no posto, não tem 
escada, aí eu consigo”. 

Figura 21: Categoria: Contribuições para o estudo II 

 
 

- Subcategoria: Propostas para melhoria da atuação da equipe. 

 

Quanto às sugestões propostas pelos idosos hipertensos para a melhoria 

da atuação da equipe: 16 deles relataram não haver nenhuma sugestão, pois quanto 

a atuação da equipe consideram como boa, excelente e estão satisfeitos. 

Os outros 16 pacientes também contribuíram com suas sugestões para 

que a atuação desses profissionais de saúde da família saísse a contento. Dentre 
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elas: que as unidades de PSF tivessem medicação, onde 8 dos entrevistados 

relataram a falta de remédios como um grande implicador para o tratamento e 

controle de vossa condição: a hipertensão. 

Dos entrevistados, 02 pacientes referiram a necessidade de recursos para 

a unidade (materiais) para que a equipe atue com êxito; e ainda tivemos, 01 

resposta sobre a necessidade de fisioterapia para os idosos acamados; 01 sobre o 

esgoto a céu aberto como um comprometedor da saúde (o que nos mostra uma boa 

visão deste idoso ao conceito ampliado de saúde); E um que sugeriu que o 

atendimento tivesse horários diferenciados como, por exemplo, fim de tarde e inicio 

de noite, para atingir outras pessoas. 

 

 

 Sugestões propostas pelos idosos hipertensos 

Sugestões Freqüência Falas do paciente/ Idéias 

 

 

 

 

 Unidades de PSF com 

fornecimento de medicações 

para o tratamento e controle 

da hipertensão e diabetes 

 

08 

 

“Ai, não tenho nada pra opinar 
não. Sobre a equipe não. Porem 
ali falta muito remédio. Isso tinha 
que melhorar”. 

 
“A sugestão para melhorar a 
atuação da equipe... Era preciso 
que eles tivessem os remédios 

aqui. Mas isso não depende da 
equipe”. 
 
“Não tem remédio. Isso é que 

precisa para melhorar. Aqui é 
longe do centro. As veiz a gente 
não tem dinheiro pra comprá e 

olha que carteirinha de ônibus eu 

tenho”. 
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Eficácia na  marcação das 

referências (especialidades) ; 
03 

“Quando o médico consulta e 

passa encaminhamento, demora 

muito. E eu já fui obrigada a pagar 
o urologista pro meu neto”. 
 
“... como é difícil marcar pra 

outros tipos de médicos”. 

 

Provisão de recursos 

materiais: fitas de 

glicosímetro, receituários, 

etc. 

 

02 
“Eles terem recursos pra oferecer 
pra gente (...) falta até receituário 
azul.” 

 

Fisioterapeuta para 

atendimento dos idosos 

acamados; 

 

01 
“ Ter fisioterapia na equipe para 
ajudar e ver os acamados. Já 
conversamos com o secretário de 

saúde e sempre pedimos por 

isso.” 

 

 

Criação de uma rede de 

esgoto; 

 
 

01 

“ Não tenho que reclamar da 
equipe, mas o esgoto aqui é a céu 

aberto. Como vai melhorar nossa 
saúde?Eles fazem a parte deles, 
mas essa parte a gente não 
consegue resolver.” 

 

Horários diferenciados de 

atendimento para atingir 

outras pessoas da 

comunidade; 

 

01 

 
“ Tem que ter horário 
diferenciado, tem gente que não 
pode ir de dia, né  filha?!” 

Tabela 6 - Sugestões propostas pelos idosos hipertensos 
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10. CONCLUSÃO 

 

 
Esse trabalho pretendeu mostrar a percepção que o idoso hipertenso, das 

equipes de PSF de Valença tem em relação ao cuidado. 

Considerando a base teórica consultada o idoso tem conquistado o seu 

espaço ao longo do tempo, e cabe a nós enquanto profissionais de saúde buscar 

estratégias de cuidado para esse público. 

Nosso primeiro objetivo foi descrever a integralidade de acordo com a 

percepção do idoso na sua relação com a equipe e desta com sua família. 

O idoso hipertenso trouxe com clareza a percepção de um serviço que 

mudou, onde a assistência “tem no ar uma responsabilidade” que os fazem sentir 

que os profissionais, que a equipe como um todo se preocupam com eles. 

E não é um mero acontecimento não. Eles atribuíram as equipes como 

pacientes, que se preocupam com os idosos e com os demais membros de sua 

família; que conversam, perguntam e respondem; e que lhes dão o direito de 

participar e falar. 

Os idosos viram a relação como positiva, com um ganho de expressão no 

dia a dia. É a “solidificação do vínculo”. 

A integralidade do cuidado tem permeado por pontos ainda não 

alcançados, há dificuldades nas referências, em alguns exames, enfim em se 

garantir continuidade, mas na essência ela cresce. Os indivíduos dessa relação com 

certeza não são mais os mesmos.  

E como segundo objetivo foi buscar evidências de mudanças no 

atendimento integral prestado pelas equipes de PSF, foi possível relatar que ela 

acontece na relação terapêutica e que as ações de promoção em saúde são de 

significados ainda ínfimos, mas com impulso de melhora e que as estratégias 

utilizadas para favorecerem o controle da doença seguem o percurso das diretrizes, 

programas e protocolos. 

Sendo assim o estudo sugere a necessidade de se buscar além da 

relação propriamente dita entre a equipe, o idoso e a sua família, outros espaços 

para que a assistência se torne ainda mais completa. 
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Assim o universo deste idoso deve ser compreendido e ações devem ser 

apontadas para suporte e apoio no tratamento e no controle da hipertensão. 

Há uma falta de adesão ao atendimento em grupo que apresentam 

dificuldades tanto no acesso geográfico e nas limitações próprias do envelhecimento 

para a locomoção. 

Os grupos devem ser fortalecidos com informações e orientações quanto 

as suas morbidades, quanto ao envelhecimento saudável e quanto aos seus direitos 

de cidadania. 

O fato, é que esse estudo não confirma que os profissionais estejam bem 

preparados para intervir na saúde do idoso, pois a cada dia são novos saberes que 

se apresentam frente ao lidar e ao cuidar.  

Ficou evidente a satisfação do usuário quanto ao atendimento prestado 

onde diagnosticam como problemas ações que não competem apenas a equipe 

necessitando assim priorização e ajuda da gestão e dos serviços de saúde como um 

todo. 

Há ainda, a necessidade de se expandir o PSF no município, pois 

culturalmente a população ainda está envolvida com diversos aspectos: a procura do 

clínico, a procura por consulta especializada; o que trará maior reconhecimento a 

atenção primária, de como ela acontece, e da importância do cuidado integral a 

saúde. 

A demora no agendamento dos especialistas é outra dificuldade 

encontrada que pode ser diagnosticada como o número insuficiente de algumas 

especialidades médicas e pela limitação das ações do PSF em especial a figura do 

médico, na rotina de seus serviços e na prescrição de exame primordiais e 

resolutivos na atenção primária. 

A política de assistência farmacêutica dispensada aos idosos ainda é 

ineficaz. A aquisição de medicamentos interfere no tratamento da hipertensão e no 

possível controle da doença. Várias estratégias deveriam ser adotadas nesse 

sentido, se atendo a saúde do individuo idoso e na busca por um serviço prestado 

de qualidade, logo sugiro fortemente o planejamento e a organização do suprimento 

de medicações aos idosos hipertensos dos PSFs. Vale lembrar que o idoso possui 

apoio na legislação e não devemos contestar, mas sim criar subsídios para que o 

idoso tenha uma vida melhor!  
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11.  RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 

 

Recomendações para a avaliação e aprimoramento das ações 

desenvolvidas: 

 Realizar projetos para identificação da opinião dos usuários de diferentes 

grupos etários, sobre os serviços prestados e sobre o funcionamento dos 

serviços de saúde municipal; 

 Reativar o serviço de ouvidoria para que a população tenha o direito de 

sugerir, elogiar e reclamar da rede de serviços. 

 

Propostas para o planejamento de ações futuras: 

 Revisar o processo de referencia e contra-referencia municipal; 

 Organizar grupos de idosos e hipertensão com planejamento prévio para a 

busca do fortalecimento dos mesmos; 

 Reforçar a educação permanente para os profissionais das equipes; 

 Elaborar projetos que englobe saúde e qualidade de vida de forma 

intersetorial envolvendo os setores da saúde, educação, assistência social, 

previdência, meio ambiente, universidades e sociedade civil; 

 Organizar cursos de capacitação para todos os profissionais das equipes de 

PSF, para identificarem nos idosos hipertensos suas dificuldades com a 

hipertensão e para auxiliarem no incentivo ao envelhecimento saudável. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO: O cuidado das equipes de PSF de Valença/RJ, na percepção do idoso 
hipertenso 
RESPONSÁVEL: Rachel Brinco de Souza 

Eu, ___________________________________________________________, 

abaixo assinado, declaro ter pleno conhecimento do que se segue: 

1-Objetivo da Pesquisa. 

2-Benefícios que possam ser atingidos. 

3-Receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos 

relacionados com o objeto da pesquisa. 

4-Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo. 

5-Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar 

minha vontade de continuar dele participando. 

6-A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a 

minha privacidade. 

7-Em caso de dúvidas poderei esclarecê-las através de contato telefônico com o (a) 

pesquisador (a) pelo telefone _______________________. 

 

 

        Rio de Janeiro,______de ___________________de  20____. 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisadora 
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APÊNDICE  A  - COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE 

DA ATENÇÃO BÁSICA SOB A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA VOLTADAS À PESSOA IDOSA. 

 

 

Atribuições comuns da equipe 

 

o Conhecimento da realidade das famílias pelas quais são responsáveis, 

com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas; 

o Identificação dos problemas de saúde e situações de risco mais comuns, 

os quais o idoso está exposto e a elaboração de um plano local para o 

enfrentamento dos mesmos; 

o Execução, de acordo com a formação e qualificação de cada profissional, 

dos procedimentos de vigilância à saúde da pessoa idosa; 

o Valorização das relações com a pessoa idosa e sua família, para criação 

de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; 

o A realização de visitas domiciliares de acordo com o planejado; 

o Prestação de assistência integral à população idosa, respondendo às 

suas reais necessidades de forma contínua e racionalizada; 

o Garantia de acesso ao tratamento dentro de um sistema de referência e 

contra-referência para aqueles com problemas mais complexos ou que 

necessitem de internação hospitalar; 

o Coordenação e participação e/ou organização de grupos de educação 

para a saúde; 

o Promoção de ações intersetoriais e de parcerias com organizações 

formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento 

conjunto dos problemas identificados n a população idosa, além da 

fomentação da participação popular, discutindo com a comunidade 

conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais. 

 

 Competências e habilidades requeridas ao médico e/ou enfermeiro 
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Podem ser destacadas as seguintes competências e correspondentes 

habilidades requeridas, no que diz respeito à saúde do idoso no nível da atenção 

básica: 

o Promoção da saúde do idoso: capacidade de identificar os fatores 

determinantes da qualidade de vida da pessoa idosa, em seu contexto familiar 

e social, bem como compreender o sentido da responsabilização 

compartilhada como base o desenvolvimento das ações que contribuem para 

o alcance de uma vida saudável.  

Aqui temos as seguintes habilidades requeridas ao médico e enfermeiro: 

a. Compreender o significado da promoção à saúde da pessoa idosa e sua 

relação com os fatores determinantes da qualidade de vida(sociais, políticos, 

econômicos, ambientais, culturais e individuais); 

b. Compreender a influência da família, da comunidade, das instituições e dos 

valores culturais e sociais no processo permanente de manutenção funcional 

e da autonomia do idoso; 

c. Estimular a iniciativa, a organização e a participação da comunidade em 

atividades interrelacionadas em prol da qualidade de vida das pessoas 

idosas; 

d. Compreender o envelhecimento como um processo essencialmente benigno, 

não patológico, sem perder de vista, entretanto, que o estresse de agravos 

físicos, emocionais e sociais, com o aumento da idade, representa uma 

efetiva e progressiva ameaça para o equilíbrio dinâmico do indivíduo, ou seja, 

sua saúde; 

e. Compreender as diferenças entre o que se pode considerar como 

envelhecimento normal, com suas limitações fisiológicas gradativas e as 

características patológicas que podem instalar-se durante esse processo. 

f. Identificar possíveis fatores de risco à saúde do idoso, assim como os 

sintomas claros ou não específicos de qualquer alteração física ou mental; 

g. Identificar ações de promoção à saúde da pessoa idosa, desenvolvidas pelos 

setores governamentais, na área de abrangência da UBS; 

h. Estabelecer parcerias, visando ao desenvolvimento do trabalho intersetorial 

(escolas, clubes, igrejas, associações e outros); 
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i. Gerar, reproduzir e disseminar informações relativas ao desenvolvimento 

integral da pessoa idosa para que a população seja informada e possa 

participar ativamente do processo de forma integral e abrangente; 

j. Desenvolver ações que visem à melhoria das práticas sanitárias no domicílio, 

bem como a vigilância à saúde do idoso. 

k. Entender a atenção básica à saúde do idoso enquanto processo 

eminentemente educativo, uma vez que se baseia no estímulo e apoio para 

que eles se mantenham, o máximo possível, no controle de sua saúde e de 

sua vida; 

l. Estimular a organização de grupos de idosos para discussão e troca de 

experiências relativas à sua saúde e como melhorar a qualidade de vida, 

mantendo-se participante ativo em sua comunidade. 

m. Construir coletivamente um saber direcionado às práticas de educação em 

saúde do idoso que integre a participação popular no serviço de saúde e ao 

mesmo tempo aprofunde a intervenção da ciência na vida cotidiana das 

famílias e da sociedade; 

n. Realizar o diagnóstico das condições de vida e de saúde da família e da 

comunidade na qual a pessoa idosa está inserida mediante as informações do 

cadastro das famílias; 

o. Estimular e caracterizar a população de idosos da área de abrangência da 

equipe de saúde, na perspectiva de enfoque de risco; 

p. Identificar as doenças prevalentes da população idosa na área de 

abrangência do trabalho de equipe, bem como seus determinantes; 

q. Acompanhar e avaliar permanentemente o impacto das ações sobre a 

realidade inicialmente diagnosticada das condições de vida e de saúde da 

pessoa idosa, na perspectiva de se atingir a situação desejada, pela 

identificação e desenvolvimento de indicadores de avaliação de processo e 

de resultado em relação às ações desenvolvidas; 

r. Identificar métodos e técnicas de ensino-aprendizagem mais adequados à 

capacitação de pessoas da comunidade que lidam com práticas de cuidado 

às pessoas idosas. 
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o Prevenção e monitoramento das doenças prevalentes na população idosa: 

capacidade para desenvolver ações de caráter individual e coletiva, visando à 

prevenção específica e o monitoramento das doenças prevalentes na 

população idosa. Neste contexto, as habilidades requeridas ao médico e ao 

enfermeiro são:  

a) Conhecer as condições de vida e de saúde da pessoa idosa em seus 

contexto familiar na área adstrita à unidade de saúde (aspectos 

demográficos, perfil de morbi-mortalidade-mortalidade por causa 

específica, maltrato e abandono-renda e pobreza, trabalho); 

b) Desenvolvimento de ações de caráter coletivo voltadas à prevenção 

individual e coletiva com base nos fatores de risco universais à saúde 

da população idosa; 

c) Associar aos fatores de risco universais a outros que podem adquirir 

pesos variáveis de acordo com a realidade da área de abrangência da 

equipe de saúde; 

d) Orientar as pessoas idosas, seus familiares, seus cuidadores e a 

comunidade acerca de medidas que reduzam ou previnam os riscos à 

saúde da pessoa idosa; 

e) Identificar as condições do meio ambiente físico, social e domiciliar que 

constituem risco para saúde da pessoa idosa. 

 
o Identificação de agravos e recuperação da saúde no idoso: capacidade para 

desenvolver ações de caráter individual e coletiva, visando à prevenção 

especifica o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos principais 

problemas da pessoa idosa. 

a) Habilidades requeridas ao médico e ao enfermeiro: 

1. Ensinar ao idoso aos familiares e/ou ao cuidador à 

administração de medicamentos em casa, a utilização de 

tratamento sintomático e a detecção de sinais e/ou sintomas que 

requeiram retorno imediato à unidade de saúde; 
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2. Aconselhar ao idoso, aos familiares e/ou ao cuidador a 

alimentação apropriada, à pessoa idosa doente e sobre quando 

retornar à unidade de saúde; 

3. Identificar grupos específicos e traçar estratégias para a redução 

de danos no idoso com deficiência física ou mental, com 

desnutrição e vítima de violência intrafamiliar. 

b) Habilidades específicas do médico: 

1. Realizar consulta médica para avaliação dos fatores de risco, 

confirmação diagnóstica e identificação de processos 

terapêuticos e específicos referentes aos transtornos físicos e 

mentais prevalentes na população idosa; 

2. Avaliar a pessoa idosa, classificando-a segundo o risco, em 

relação aos problemas típicos de sua idade-imobilidade, 

instabilidade postural, incontinência, insuficiência cerebral e 

iatrogenia bem como empregar terapêuticas específicas; 

3. Realizar consulta médica com vistas a identificar possíveis 

causas orgânicas ou causas psicossociais com os idosos que 

apresentam problemas de relacionamento; 

4. Explicar a pessoa idosa, aos familiares e/ou aos cuidadores os 

aspectos referentes ao tratamento não medicamentoso e 

medicamentoso específico de cada agravo; 

5. Usar tratamento não medicamentoso e medicamentoso de 

acordo com a necessidade; 

6. Acompanhar o idoso doente, na unidade ou no domicílio, até a 

sua cura; 

7. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nos casos de 

urgência geriátrica; 

8. Encaminhar o idoso refratário aos tratamentos convencionais ou 

com doenças não compatíveis com a complexidade da UBS 

para unidades especializadas de referencia; 

9. Acompanhar a evolução de pessoas idosas que foram 

encaminhadas a outros serviços até sua total recuperação e/ou 

reabilitação. 
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c) Habilidades específicas do enfermeiro: 

1. Programar visitas domiciliares ao idoso em situação de risco ou 

pertencente a grupos de risco e por solicitação dos agentes 

comunitários de saúde (ACS); 

2. Realizar assistência domiciliar da pessoa idosa quando as 

condições clínicas e familiares da mesma permitirem ou assim o 

exigirem; 

3. Supervisionar e desenvolver ações para capacitação dos ACS e 

de auxiliares de enfermagem visando ao desempenho de suas 

funções na atenção integral à pessoa idosa. 
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APÊNDICE  B  - MAPA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA E SEUS DISTRITOS 

 

 

Município de Valença e Distritos  

 

Fonte: (Secretaria Municipal de Saúde de Valença) 
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APÊNDICE C - MAPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA E 

SUA REDE DE ASSISTÊNCIA 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Valença  

 

Fonte: CEPABS/FAA-Valença. 
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APÊNDICE D - CONSOLIDADO DA POPULAÇÃO ACIMA DE 60 ANOS DA 

EQUIPE DE PSF 

 

População acima de 60 anos da Equipe de PSF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAB, novembro de 2009 
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS 
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QUESTIONÁRIO 

DATA:_____/_____/______ 

HORÁRIO DE INÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ____:_____ 

HORÁRIO DO TÉRMINO DA ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ____:___ 

 

Variável: Características sócio-demográficas 

 

1) Data de nascimento: __/___/__. Idade:_______ 

 
2)Sexo: 

(a) Masculino 

(b) Feminino 

 

3) Escolaridade:__________ 

(    ) analfabeto 

(    ) nível fundamental 

 (    ) nível médio 

(    ) nível superior 

 

4) Renda família aproximada: _________ 

           (   ) 1 salário mínimo 

           (   ) 2 salários 

           (   ) 3 salários 

           (   ) 4 salários ou mais 
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Em sua opinião quem seria o principal responsável pelo sustento da casa e de sua 

família? ___________________ 

Quantas pessoas moram em sua casa?_____________________. 

 

Variável: Condições de Saúde 

 

5) Em geral o Sr (a) diria que sua saúde é? 

(a) Excelente 

(b) Muito boa 

(c) Boa 

(d) Regular 

(e) Ruim 

 

6) O Sr (a) alguma vez já teve doença do coração? (sim/ não) 

 

7) O Sr (a) alguma vez já teve ataque cardíaco? (sim/ não) 

 

8) O Sr (a) alguma vez já teve ou tem diabetes? (sim/ não) 

 

9) O Sr (a) alguma vez já teve doença do rim? (sim/ não) 

 

10.a) Nos últimos quinze dias o Sr. (a) fez alguma consulta com o médico de 

família? (sim/ não) 

b) Nos últimos quinze dias o Sr. (a) fez alguma consulta de urgência? (sim/ não) 

 

11) Nos últimos 12 meses o Sr(a) já teve internado quantas vezes? 
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               (a) nenhuma 

               (b) 1 –2 vezes 

               (c) maior/igual a 3 vezes 

               (d) outros:_____________________________________ 

 
 

Variável: uso dos Serviços da Atenção Básica: PSF 

 

12) Há quanto tempo o senhor (a) freqüenta a equipe de saúde de família de seu 

bairro? 

(  ) 1 ano 

(  ) 2 anos 

(  ) 3 anos 

(  ) 4 anos 

(  ) 5 anos 

 

13) Nos últimos 12 meses, quantas vezes você procurou a equipe do PSF de seu 

bairro? 

(a) Nenhuma vez 

(b) 1 vez 

(c) 2 a 3 vezes 

(d) 4 ou mais vezes 

Se respostas b, c ou d: 

14) Destas vezes que o Sr (a) procurou o serviço do PSF assinale os atendimentos 

pelos quais já passou: 

(     ) consulta médica 

(     ) consulta enfermagem 
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(     ) consulta odontológica 

(     ) atendimento em grupo 

(     ) aferição de PA 

(     ) coleta de exames 

(     ) busca por  medicamentos 

 

15) Houve algum momento em que o senhor (a) foi encaminhado para outra 

unidade, ou para outro serviço de saúde? 

 (a) Sim 

(b) Não 

 

16) Se resposta sim, qual o motivo do encaminhamento e para onde foi? 

___________________________________________________________________    

                                                                                                                                                                                                                                                  

Variável: Atendimento: Relação paciente-equipe-família 
 
 
   
17) Já teve algum momento que o Sr (a) tenha ido ao PSF para buscar por alguma 

informação ou tirar dúvidas? 

(a)   Sim 

(b)   Não 

 

18) Qual (ais) destes profissionais abaixo foi capaz de tirar dúvidas e lhe fornecer 

informações? 

    (  a  ) médico 

    (  b ) enfermeira 
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    ( c  ) dentista 

   (  d  ) ACS 

   (  e  ) recepção 

   (  f  ) outro:__________________________________________ 

 
 

19) O senhor (a)recebe visita do agente comunitário com que freqüência? 

(   ) uma vez por mês 

(   ) mais de uma vez por mês 

(   ) nunca 

 

20) O senhor(a) já recebeu visita de outro profissional da equipe de ESF? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

21) Se resposta afirmativa, quem foi o profissional que lhe visitou e por qual motivo? 

 
 
22) Das medidas de intervenção abaixo, qual (quais) o Sr (a) foi orientado pela 

equipe de PSF? 

       (a)  controle da PA 

       (b)  abstenção de fumo e álcool 

       (c)  controle alimentar (diminuir no sal, frituras, etc...) 

       (d)  uso regular de medicação 

       (e)  realização de atividade física 

       (f) realização de exames periódicos 

(g) vacinação 
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23) Participa de algum grupo na Unidade de PSF que o Sr.(Sra.)freqüenta? Por que 

motivo e como foi que se tornou membro do grupo? 

 
 
Variável: percepção do usuário em relação a atuação da equipe 

 
 
24) Em seu bairro havia outro tipo de serviço de saúde antes da implantação do 

PSF? 

 
 

25) Na sua opinião, houve mudanças quanto à assistência a partir da implantação 

do PSF no seu bairro? 

( a ) sim 

( b ) não 
 
 
 

26)Se resposta anterior sim,Quais foram as mudanças na sua percepção? 
 
 
 
27) Você considera que os profissionais da equipe de saúde da família que lhe 

cuidam estão treinados para o atendimento de sua condição de risco (hipertensão)? 

(  ) Sim 
 

(  ) Não 
 
 

28) Como o Sr.(Sra) classificaria a atuação da equipe de PSF do seu bairro? 

( a ) excelente 

( b ) boa 

( c ) regular 

( d ) ruim 

 

29) Como o Sr.(a) considera sua relação com a equipe de PSF? 

( a ) excelente 

( b ) boa 

( c ) regular 
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( d ) ruim 

 
 

Variável: Vinculo com a equipe/ profissional de saúde do PSF 
 
 
 

30) Qual ou quais profissional (ais) o Sr.(a ) considera ter mais abertura para falar e 

se aproximar? 

(     ) médico 

(     ) enfermeira 

(     ) dentista 

(     ) aux. de enfermagem 

(     ) ASB 

(     ) ACS 

(     ) recepção 

(     ) outro:__________________________________________ 

 

 

31) O Sr.(a) considera que o PSF resolve seus problemas de saúde? 

( a ) sim 

( b ) não 

 

 

32) se resposta sim, De que maneira resolve os seus problemas? 

 

 

Variável: contribuições ao estudo 

 
 

33) Na sua opinião, que dificuldades são encontradas em relação ao serviço de 

saúde oferecido, pelo PSF? 

 

 



134 
 

 

34) Na sua opinião, que facilidades foram encontradas em relação ao serviço de 

saúde oferecido, pelo PSF? 

 

 

35) Que sugestões o Sr.(a ) daria para a melhoria da atuação da equipe de PSF? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


