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RESUMO 
 
O envelhecimento populacional deve ser entendido como um fato natural e mundial. 
No Brasil esta população tem crescido de forma muito rápida, existindo hoje mais de 
20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, totalizando 10% da 
população brasileira. O processo de envelhecimento ocorre junto ao aparecimento 
de doenças crônicas e necessidade de atendimento de saúde, tendo em vista que 
as doenças são múltiplas, onerosas e complexas, demandando cuidados de saúde 
constantes. Entre elas, a hipertensão arterial, altamente prevalente entre os idosos, 
considerada um problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo, pois se trata de 
um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 
renais crônicas. Visando a qualidade de vida e a autonomia funcional, as Diretrizes 
de Saúde da Pessoa Idosa (2008) propõem que os idosos deverão ter o acesso 
facilitado pelo Sistema Único de Saúde através da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), devendo as equipes estar 
preparadas para recebê-los e acompanhá-los com atendimento prioritário e estrutura 
física adequada. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar como se dá o 
acompanhamento de saúde dos idosos hipertensos cadastrados pelas equipes de 
Saúde da Família da Vila Vintém do CMS de Padre Miguel. No desenho 
metodológico desta pesquisa a abordagem é qualitativa, tipo estudo de caso, com 
finalidade descritiva. Os procedimentos utilizados foram: roteiros de entrevistas 
semiestruturados, aplicados aos profissionais de saúde das cinco equipes da SF de 
Vila Vintém do Centro Municipal de Saúde (CMS) de Padre Miguel do bairro de 
Padre Miguel no Rio de Janeiro; seleção e análise dos dados secundários fornecidos 
pelo SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), através da ficha A e pela 
ficha B prontuário eletrônico VITACARE preenchida pelas equipes para obtenção do 
perfil dos idosos hipertensos cadastrados. Os dados obtidos foram analisados 
utilizando-se a técnica de análise de conteúdo a partir da definição de categorias de 
análise e ferramentas estatísticas simples, isto é, percentuais, que nos forneceram a 
frequência das variáveis consideradas para análise dos dados obtidos através das 
questões semiestruturadas dos roteiros de entrevistas. Os resultados da pesquisa 
demonstraram a necessidade de ampliação da capacitação dos profissionais para o 
atendimento a esse segmento da população, no sentido de garantir um atendimento 
com qualidade e integralidade. Este trabalho pretende contribuir para o 
aprimoramento das ações de controle e acompanhamento da população idosa 
hipertensa, desenvolvidas pela atenção primária de saúde, que visam o aumento da 
expectativa de vida com crescente qualidade. 
 
Palavras-chave: Idosos; Hipertensão Arterial; Estratégia Saúde da Família. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 
The population aging should be understood as a natural fact and worldwide. In Brazil 
this population has grown very quickly, and there are now more than 20 million 
people aged 60 years or over, totaling 10% of the Brazilian population. The aging 
process occurs at the onset of chronic diseases and need health care, bearing in 
mind that diseases are multiple, complex and costly, requiring constant care. Among 
them, high blood pressure, highly prevalent among the elderly, considered a public 
health problem in Brazil and in the world, because it is one of the risk factors for 
developing cardiovascular diseases and chronic renal. To the quality of life and 
functional autonomy, Health guidelines of Elder (2008) propose that the elderly 
should have the access facilitated by the public health system through the family 
health strategy (ESF) and the basic health units (UBS), and should the teams be 
prepared to receive them and accompany them with priority service and adequate 
physical structure. In this sense, this work has for objective to analyze how the health 
monitoring of elderly hypertensive patients registered by family health teams of Vila 
Vintém of CMS of Padre Miguel. In this research the methodological design approach 
is qualitative case study type, with descriptive purpose. The procedures used were: 
semi-structured interview guides, applied to health-care professionals of the five 
teams of the SF of Vila Vintém Municipal Health Center (CMS) of Padre Miguel of the 
neighborhood of Padre Miguel in Rio de Janeiro; selection and analysis of secondary 
data provided by SIAB (Basic care information system), through the plug and the 
plug (B) electronic health record VITACARE filled by the teams to obtain the profile of 
elderly hypertensive patients registered. The data obtained were analyzed using 
content analysis technique from the definition of categories of analysis and statistical 
tools, simple percentages, which provided us with the frequency of the variables 
considered for analysis of the data obtained through the semi-structured interview 
scripts issues. The survey results demonstrated the need for expansion of the 
training of professionals to attend to that segment of the population, in order to 
ensure that service quality and completeness. This paper aims to contribute to the 
improvement of control actions and follow-up of hypertensive elderly population, 
developed by primary health care, aimed at the increase of life expectancy with 
increasing quality.  
 

Keywords: elderly; Hypertension; The family health strategy. 
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APRESENTAÇÃO 

 
         Minha ligação com o tema da dissertação se deu quando atuava na clínica 
médica do Hospital Estadual Albert Schweitzer como coordenadora de enfermagem 
do serviço. Nessa ocasião percebi que a maioria dos pacientes que ali internavam 
era idosa com vários problemas de saúde e quando recebiam alta hospitalar, 
decorrido algum tempo, eles estavam reinternando e, em alguns casos, após longa 
permanência ocorria a morte. 
          Porém, o que mais se evidenciava é que as enfermidades que mais 
provocavam as internações eram em consequência de hipertensão arterial não 
controlada. Outro ponto que chamava atenção é que esses idosos, em número 
expressivo, residiam na comunidade da Vila Vintém, do bairro de Padre Miguel, 
onde já tinha sido implantada a Estratégia de Saúde da Família. E isto me intrigava, 
considerando que a hipertensão arterial é um problema de saúde pública e que pode 
ser controlada na atenção primaria de saúde através de condutas terapêuticas 
farmacológicas e não farmacológicas e com medidas de prevenção e promoção da 
saúde.  Então, para mim, estas questões precisavam ser esclarecidas: por que 
esses idosos, moradores da comunidade, internavam e reinternavam com tanta 
frequência, se as equipes saúde da Família já estavam implantadas? Por que seus 
profissionais não percebiam tais situações? 
           Ao ingressar no curso de Mestrado em Saúde da Família vislumbrei a 
oportunidade de esclarecer minhas dúvidas através da elaboração da dissertação de 
mestrado, produto final para a obtenção do grau de mestre em Saúde da Família, 
cujo objeto, então, deveria ser coerente com meu interesse, isto é, conhecer em 
profundidade como se o acompanhamento da saúde dos idosos hipertensos 
cadastrados nas equipes de Saúde da Família da Vila Vintém, do bairro de Padre 
Miguel do Rio de Janeiro. 
          Para a realização da pesquisa foi necessário aprofundar o estudo nessa 
temática, revisando a literatura e buscando conhecimento e compreensão sobre a 
população idosa e atenção à saúde, a transição demográfica e suas consequências 
como envelhecimento e o surgimento das patologias crônicas. 
 Dessa forma, no item dois foram abordados os principais aspectos 
relacionados ao tema, distribuídos por cinco subitens: transição demográfica e o 
envelhecimento populacional; a hipertensão arterial nos idosos; a política de atenção 
ao idoso - as bases legais; a atenção primária à saúde e a ESF na atenção à 
população idosa e as atribuições das equipes multiprofissionais relacionadas ao 
tema. 
 No item três estão descritos os procedimentos metodológicos, incluindo a 
fundamentação teórica para a opção feita pela abordagem qualitativa, descritiva, 
tendo como meio o estudo de caso; os sujeitos da pesquisa, sendo seis médicos, 
cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e vinte e um agentes comunitários 
de saúde; os instrumentos utilizados para coleta de dados primários e secundários e 
a descrição das técnicas para a análise dos dados coletados. 
 Os resultados da pesquisa, constantes do item quatro, estão distribuídos em 
duas categorias, criadas previamente, que são: acompanhamento e controle e 
dificuldades para o controle e acompanhamento dos idosos hipertensos.  
   Este estudo, ao responder a questão central, trouxe à discussão alguns 
pontos importantes para discussão em relação ao acompanhamento da população 
idosa hipertensa, relacionados principalmente à capacitação específica dos 
profissionais para o desempenho desta função, tendo em vista a complexidade 



 

deste acompanhamento, que envolve inúmeros aspectos socioeconômicos e 
biológicos, além da garantia de acesso às unidades de maior incorporação 
tecnológica da rede de serviços do sistema municipal de saúde.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento populacional é um fato natural e mundial. No Brasil, a 

população idosa tem crescido de forma muito rápida, existindo mais de 20 milhões 

de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, totalizando 10% da população 

brasileira. No Município do Rio de Janeiro são 940 mil idosos, que correspondem, 

aproximadamente, a 15% da população carioca (BRASIL, 2009).  

Em relação ao envelhecimento, Bandeira et al (2006, p. 13) faz a seguinte 

consideração: 
O envelhecimento, aspiração de qualquer sociedade, só representará uma 
conquista social quando for traduzido por uma melhor qualidade de vida.  

 

Em 2025, o Brasil ocupará o sexto lugar no mundo com aproximadamente 32 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais. O número de idosos deverá ter 

aumentado em quinze vezes mais, como exposto pelas projeções estatísticas da 

OMS (BRASIL, 2010). 

No Brasil, com o aumento da expectativa de vida, que se deve, 

principalmente, a diminuição dos coeficientes de mortalidade infantil e de natalidade 

e ao maior desenvolvimento tecnológico – cientifico, observou-se uma melhora na 

preservação da saúde ao longo dos anos de vida e, com isto, um aumento 

considerável de idosos no final do século XX. Este crescimento da população idosa 

implicará na necessidade de adequação das políticas sociais voltadas para atender 

a demanda aumentada nas áreas de saúde, previdência e serviços sociais. Além da 

modificação demográfica ocorreram, também, mudanças no perfil epidemiológico 

(BRASIL, 2008).  

Na década de 50, no Brasil, as doenças cardiovasculares eram responsáveis 

por 12% das mortes, atualmente representam mais de 40% e as infectocontagiosas, 

naquela época, eram responsáveis por 40% das mortes, diminuíram para 10%. Em 

menos de 40 anos o País passou de um perfil de mortalidade infantil típico de países 

jovens para um perfil de mortalidade por enfermidades complexas que requer 

tratamentos mais onerosos e prolongados, com grande demanda por serviços de 

saúde típicos das faixas etárias mais avançadas (BRASIL, 2009).  
Segundo Rodrigues (2008), no processo de envelhecimento ocorrem 

mudanças tanto demográficas como epidemiológicas. O perfil de saúde da 

população brasileira mudou como mostra o indicador de saúde do estudo de carga 



 

de doença estimada para o Brasil feito por Schramm (2004) que 66,3% doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), 23,5% doenças infecciosas e 10,2% causas 

externas. Este aumento de doenças crônicas está relacionado com o aumento de 

idosos no Brasil.  

As doenças são múltiplas, onerosas e complexas e demandam cuidados de 

saúde constantes. À medida que a idade avança o custo com o cuidado à saúde 

tende aumentar devido ao aumento do número de consultas médicas, ocasionando, 

em consequência, consumo de medicamentos, exames complementares e 

internações (BRASIL, 2009).  

O idoso consome mais serviços de saúde, ocorrem internações hospitalares 

mais amiúde, ocupando mais tempo os leitos hospitalares, sendo que normalmente, 

as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos, exigindo 

acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares permanentes. A maioria 

dos quadros de dependência desta população está associada à condições crônicas 

que podem ser adequadamente manipuladas, muitas vezes, fora de instituições 

hospitalares ou asilares (BANDEIRA et al., 2006). 

No Brasil, em 2006, no âmbito do SUS, a causa de internação hospitalar mais 

frequente nos idosos era a insuficiência cardíaca. Entre as cinco mais importantes 

estavam pneumonia, bronquite, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus e a 

hipertensão arterial (BRASIL, 2009). 

A hipertensão arterial no Brasil e no mundo é um problema de Saúde Pública 

e um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

renais crônicas, sendo responsável por 25% das mortes por doença arterial 

coronariana e 40% das mortes por acidente vascular cerebral. Altamente prevalente, 

acomete em torno de 50% a 70% dos idosos (BRASIL, 2006).  

A hipertensão, segundo Jobim (2008), é assintomática na maioria das vezes e 

quando surgem os sintomas os pacientes apresentam lesões de órgãos-alvo sujeitas 

a complicações. Faz-se necessário que os profissionais de saúde tenham 

conhecimento e capacitação para o diagnóstico, tratamento precoce e adequado 

com medicação para a prevenção de complicações e redução de morbidade e 

mortalidade cardiovasculares nos idosos e para que eles tenham qualidade de vida 

com autonomia e independência funcional. 

Para Rodrigues (2008), os idosos, em sua maioria, apresentam pelo menos 

uma enfermidade crônica e muitos levam uma vida normal quando controlada. 



 

Porém, quando a doença está descontrolada, isto implica em aparecimento de 

sequelas e incapacidades associadas, que comprometem a autonomia e a 

capacidade funcional dos idosos. Quanto maior for o período desse descontrole 

maior será a limitação de executar suas atividades e funções cotidianas. 

Como afirma Prota (1998, p. 15) “viver muito não é suficiente; é preciso viver 

melhor...”. Nesse sentido, a sociedade deve dar condições para que o idoso tenha 

uma vida com qualidade e dignidade, pois apenas oferecendo proteção e compaixão 

não irá contribuir para sua emancipação, e sim para a segregação. Temos que 

integrá-lo à sociedade, com amor e respeito, de forma independente e produtiva.  

Para Goyaz (2003), o idoso totalmente dependente e improdutivo causa 

transtornos tanto para a família como para os que estão ao seu lado. O que mais 

dificulta o seu convívio social é limitar suas possibilidades de ação na busca de uma 

vida digna. Nesse sentido, a autora enfatiza ser importante fazer valer o Estatuto do 

Idoso, evitando, também, que ele seja considerado apenas uma carta de boas 

intenções visando tranquilizar a má consciência de alguns. 

Com ênfase nas necessidades de saúde da população, o Pacto pela Vida 

estabelece seis áreas prioritárias de atuação e a Saúde do Idoso está entre elas 

com sete ações estratégicas: Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa; Manual de 

Atenção Básica à Saúde da Pessoa Idosa; Programa de Educação Permanente a 

Distancia; Acolhimento; Assistência Farmacêutica; Atenção Diferenciada na 

Internação; Atenção Domiciliar para efetivarem esta prioridade. 

Segundo Bandeira et al. (2006), o aumento do numero de idosos e do 

consumo dos serviços de saúde estão relacionados tanto ao tempo de vida 

avançada quanto às várias enfermidades crônicas e esta situação configura-se 

como desafio para o Sistema de Saúde. Porém, de acordo com os autores citados, 

as políticas de promoção e prevenção de saúde até agora adotadas têm 

demonstrado eficácia, e isto pode estar relacionado ao acesso universal aos 

serviços públicos de saúde com melhoria no tratamento, principalmente com o uso 

de tecnologia modernizada e a outros determinantes como aumento do nível de 

escolaridade e mudanças de comportamento, como hábitos alimentares e 

saudáveis, por exemplo. Entretanto, as políticas adotadas necessitam ser mais 

abrangentes, incluindo os idosos com baixas condições socioeconômicas, que 

deveriam estar usufruindo os mesmos direitos e atenção.  



 

Para que o sistema de saúde tenha uma organização efetiva pressupõe-se o 

fortalecimento do nível primário de atenção com garantia de acesso e ações 

resolutivas. É fundamental a organização dos serviços em ações básicas de atenção 

à saúde do Idoso na produção do cuidado em defesa da vida. A concepção de 

saúde incorpora os determinantes sociais e coletivos, ressaltando a importância do 

Idoso e tornando-o sujeito de sua própria condição de saúde (BANDEIRA et al., 

2006).  

Mas será que o Sistema de Saúde brasileiro está estruturado para receber 

esta demanda crescente de idosos? Como está sendo realizado o acompanhamento 

do idoso na equipe da Saúde da Família?  

Todo cidadão tem o direito de desejar envelhecer, viver mais e mais, com 

qualidade de vida e, sempre que possível, com a sua saúde acompanhada e 

controlada. Daí a importância das equipes de SF controlarem a hipertensão, que é 

uma condição crônica que acarreta sequelas e desdobramentos fatais. 

Dada à importância e a atualidade do tema este estudo pretende analisar 

como se dá o acompanhamento dos idosos na ESF no bairro de Padre Miguel do 

Rio de Janeiro. 

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

Condições de acompanhamento da saúde da população idosa hipertensa 

cadastrada no território de abrangência das equipes de SF da Vila Vintém do bairro 

de Padre Miguel, na Cidade do Rio de Janeiro. 
 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA  

 

Como se dá o acompanhamento da população idosa hipertensa cadastrada 

no território de competência da SF da Vila Vintém do bairro de Padre Miguel? 

  



 

1.3 PRESSUPOSTOS 

 

 As equipes da ESF, devido às dificuldades na oferta de serviços secundários 

e terciários na rede municipal de saúde, não conseguem manter controladas as 

condições de saúde da população idosa hipertensa sob sua responsabilidade.  

 Os profissionais de saúde da ESF ainda não conseguiram organizar a agenda 

para este acompanhamento, tanto na unidade de SF quanto nos domicílios.  

 O acompanhamento da população idosa hipertensa enfrenta dificuldades em 

virtude da falta de medicamentos de uso contínuo. 

 Os profissionais da unidade SF não são treinados para abordarem os idosos 

hipertensos com restrições cognitivas. 

 Os profissionais das equipes SF têm dificuldades para a marcação de 

consultas e exames especializados para diagnóstico e controle dos idosos 

hipertensos. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

Analisar o controle e acompanhamento da saúde dos idosos hipertensos 

cadastrados pelas Equipes da SF da Vila Vintém do bairro de Padre Miguel, na área 

programática 5.1 no Rio de Janeiro.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar e analisar as ações desenvolvidas pelas equipes da Saúde da 

Família da Vila Vintém de Padre Miguel para controle e acompanhamento dos 

idosos hipertensos cadastrados.  

 Analisar as dificuldades identificadas para a continuidade do cuidado e 

manutenção da saúde dos idosos hipertensos cadastrados pelas equipes da 

Saúde da Família da Vila Vintém do bairro de Padre Miguel.  



 

FERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E O ENVELHECIMENTO 

 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) definiu envelhecimento 

como: 
... um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, 
não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz 
de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte (BRASIL, 2006, p. 8).  

 

O envelhecimento populacional é um fato natural e mundial. A população 

idosa tem crescido de forma muito rápida no Brasil. Com mais de 20 milhões de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, totalizando 10% da população 

brasileira (BRASIL, 2010). 

No ano de 1900, de acordo com o IBGE, a esperança de vida ao nascer no 

Brasil era de 33,7 anos, passando para 62,5 na década de 80, chegando a 72,1 no 

ano de 2005. Em relação à taxa bruta de natalidade por mil habitantes, no ano de 

1980 observou-se sua diminuição de 31,5 para 19,3 no ano de 2004, sendo de 13,5 

sua projeção para 2050 (BRASIL, 2008).  

A partir dos anos 40, começam ocorrer grandes transformações no perfil 

demográfico do País com o declínio do nível da mortalidade. A taxa bruta de 

mortalidade diminuiu, segundo o IBGE, de 19,7 óbitos por mil habitantes em 1950, 

para 6,9 em 2000 e 6,2 em 2009 (DATASUS, 2010), em virtude do impulso dado ao 

sistema de saúde público, à previdência social, à infraestrutura urbana e ao avanço 

da indústria química e farmacêutica. O uso de antibióticos permitiu o controle e a 

redução das doenças, principalmente as infectocontagiosas e pulmonares, que 

tinham alto índice de mortalidade (BRASIL, 2009).  

A queda da mortalidade não ocorreu ao mesmo tempo em que houve a 

diminuição da taxa de natalidade. Na década de 50 tivemos o auge do aumento 

demográfico brasileiro, em termos relativos e devido à elevada diferença entre a 

natalidade e mortalidade, a população no País cresceu em torno de 3,0% ao ano. 

Além da modificação demográfica ocorreram também mudanças no perfil 

epidemiológico: o País passou de um perfil de mortalidade infantil por doenças 



 

infecciosas, típico de países jovens, para um perfil de mortalidade causado por 

enfermidades complexas, que demandam tratamentos onerosos, prolongados e 

serviços de saúde típicos das faixas etárias mais avançadas (BRASIL, 2009). 

De acordo com Veras (1995 apud PROTTI, 2002) nos anos 1960 observaram-

se modificações de comportamento reprodutivo das brasileiras que contribuíram 

para a diminuição do crescimento da população brasileira: a taxa de fecundidade 

regrediu de 6,28 para 2,9 filhos por mulher. 

Para Duchiade (1995 apud PROTTI, 2002) a diminuição do crescimento da 

população brasileira ocorreu devido à mudança de comportamento reprodutivo das 

mulheres, sendo que esta mudança na fecundidade ocorreu num período de 30 

anos, aproximadamente. A queda nos níveis de fecundidade determinou o 

envelhecimento da população brasileira, sendo que o crescimento populacional dos 

idosos foi decorrente principalmente da diferença entre as taxas de natalidade e 

mortalidade.  

Segundo Protti (2002), na década de 80 houve um acréscimo na longevidade 

da população idosa: os homens ganharam 1,2 anos de vida e as mulheres mais 1,5, 

ficando a expectativa de vida em 63,5 anos para ambos os sexos no Brasil. Outro 

fato apontado pela autora é o aumento do quantitativo de mulheres na população 

idosa, que pode ser atribuído às causas de violentas mortes que atingem a maioria 

dos homens e, também, à ajuda da tecnologia, permitindo a redução das 

complicações da gravidez, parto e puerpério, contribuindo, assim, para a diminuição 

dos óbitos entre as mulheres. 

Dentro do grupo das pessoas idosas, acima de 60 anos, os de idades mais 

avançadas, isto é, igual ou superior a 80 anos, vêm aumentando proporcionalmente 

e de forma muito acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce 

nos últimos tempos, correspondendo a 12,8% da população idosa e 1,1% da 

população total (BRASIL, 2006).  

Entre os idosos, as internações hospitalares são mais frequentes, ocupando 

mais tempo nos leitos hospitalares, sendo, normalmente, causadas por doenças 

crônicas e múltiplas, que perduram por vários anos, exigindo acompanhamento 

médico e de equipes multidisciplinares permanentes e, por isso, consomem mais 

serviços de saúde. A maioria dos quadros de dependência desta população está 

associada às condições crônicas que podem ser adequadamente manipuladas, 

muitas vezes, fora de instituições hospitalares ou asilares (BANDEIRA et al., 2006).  



 

Dessa maneira, o processo de envelhecimento ocorre junto ao aparecimento 

de doenças crônicas e necessidades de atendimentos de saúde, principalmente 

para aqueles que atingem idades de 70, 80 anos ou mais. São várias doenças e 

muito complexas, que requerem atenção e cuidados constantes e para seu 

acompanhamento adequado, necessitam de consultas médicas constantes, 

ocasionando consumo de medicamentos, exames complementares e internações, 

cujo custo tende aumentar à medida que a idade avança (BRASIL, 2009). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) podem prejudicar as 

habilidades para o desempenho das funções diárias das pessoas idosas. Estudos 

sobre a dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) 

comprovam estes prejuízos, aumentando cerca de 5% na faixa etária de 60 anos e 

50% entre os idosos com 90 anos ou mais (BRASIL, 2006). 

A avaliação funcional deve identificar sistematicamente o nível das doenças 

ou agravos que impedem os idosos a desempenhar, de forma autônoma e 

independente, as atividades cotidianas ou atividades de vida diária (AVD). Esta 

avaliação permite o desenvolvimento mais adequado de um planejamento 

assistencial. A “avaliação funcional” é importante para que o profissional de saúde 

estabeleça um diagnóstico e tratamento clínico adequado para os idosos, que o 

auxiliará na decisão sobre os cuidados necessários. É um parâmetro que pode ser 

utilizado para determinar a efetividade e a eficiência das intervenções propostas 

(BRASIL, 2006).  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) propõe como uma 

das diretrizes a Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, visando manter a 

capacidade funcional para o envelhecimento saudável e melhor qualidade de vida 

dos idosos. As metas a serem alcançadas na atenção à saúde são: aumentar o 

tempo de autonomia e independência dos idosos (BRASIL, 2006). A dependência 

nesta faixa etária é um problema e deve ser trabalhado em conjunto com o idoso, a 

família e a equipe de saúde a fim de evitar esta situação. 

Para Goyaz (2003), um estilo de vida ativo com atividade física orientada para 

os idosos traz melhoria para a manutenção da capacidade funcional e autonomia 

física, além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, pois contribui com a 

manutenção e/ou aumento da densidade óssea, controle da diabetes, artrite e 

doenças cardíacas, fortalece os músculos das pernas e costas, melhora a 

mobilidade, os reflexos, a autoestima, diminui a lesão muscular, etc. 



 

Segundo Netto (2005), no organismo humano ocorrem várias fases desde a 

concepção até a morte e é possível identificar inúmeras mudanças fisiológicas 

durante este período. No envelhecimento ocorre declínio das funções dos diversos 

órgãos em função do tempo, não se conseguindo definir um ponto exato de 

transição, como nas demais fases. Essas alterações são discretas no início, vão 

aumentando progressivamente e não causam insuficiência absoluta do órgão ou 

sistema, mesmo com a idade avançada, à exceção do ovário e timo, cujas funções 

endócrinas vão diminuindo em períodos relativamente precoces. Nos demais órgãos 

ou sistemas ocorrem diminuições ou alterações com o envelhecimento, 

comprometendo sua capacidade de adaptação com as modificações que ocorrem 

com o corpo físico e o meio que vive.  

O envelhecimento é um processo natural, com a senescência, que é a 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos e que não costuma 

provocar qualquer problema em condições normais. No entanto, a senilidade 

(doenças, estresses emocionais e acidentes) pode ocasionar uma condição 

patológica que requeira assistência. Se o idoso tiver um estilo de vida mais ativo, 

certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos 

diminuídos (BRASIL, 2006).  

Deve-se evitar considerar que todas as alterações que ocorrem com a pessoa 

idosa são decorrentes do processo natural do seu envelhecimento porque pode 

impedir a detecção precoce e o tratamento de certas doenças e como também tratar 

o envelhecimento natural como doença, solicitando exames e tratamentos 

desnecessários, originários de sinais e sintomas que podem ser facilmente 

explicados pela senescência (BRASIL, 2006).  

O maior desafio na atenção à pessoa idosa é contribuir para que elas possam 

redescobrir a possibilidade de viver sua própria vida com a máxima qualidade 

possível, apesar das progressivas limitações que surjam. Essa possibilidade 

aumenta à medida que a sociedade consegue reconhecer as potencialidades e o 

valor das pessoas idosas, mesmo considerando seu contexto familiar e social. 

Portanto, parte das dificuldades das pessoas idosas está mais relacionada a uma 

cultura que as desvaloriza e limita (BRASIL, 2006).   

 

  



 

2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS IDOSOS 

 

A hipertensão arterial no Brasil e no mundo é um problema de Saúde Pública 

e um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e 

renais crônicas, sendo altamente prevalente entre os idosos. No envelhecimento a 

hipertensão arterial não deve ser considerada uma consequência normal, porém 

correlaciona-se diretamente a prevalência da hipertensão com a idade e ao fato que 

está mais presente entre as mulheres, principalmente, as portadoras de obesidade 

ou sobre peso (BRASIL, 2006). 

De acordo com Jobim (2008) a hipertensão arterial em idoso pode ser 

classificada da seguinte maneira:  

 Hipertensão Sistólica Isolada: os níveis de pressão sistólica são maiores ou 

iguais 140mmhg e os níveis de pressão diastólica inferiores a 90mmhg. 

 Hipertensão Sistodiastólica ou mista: os níveis de pressão sistólica são 

maiores ou iguais a 140mmhg e os níveis diastólicos 90mmhg ou mais. 

 Hipertensão Diastólica Isolada: os níveis sistólicos inferiores a 140mmhg e os 

níveis diastólicos maiores ou iguais a 90mmhg. 

Jobim também observa que em cada três hipertensos acima de 65 anos, dois 

se encontram na condição de hipertensão arterial sistólica isolada, embora possa 

ocorrer de forma isolada a elevação dos níveis diastólicos ou junto com aumento dos 

níveis sistólicos (hipertensão sistodiastólica), sendo esta condição mais frequente 

quando associada à disfunção ventricular esquerda em pacientes idosos.   

O protocolo de acompanhamento da HAS seguido pela SMSDC/RJ (2010) 

considerando os estágios dessa doença. No estágio 01, a HAS tem a Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) >_ 140 a 159mmhg e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD) >_ 

90 a 99mmhg; no estágio 02, PAS >_ 160 a 179mmhg e/ou PAD >_ 100 a 109mmhg 

e no estágio 03, PAS >_ 180mmhg e/ou PAD >_ 110mmhg. Como mostra o quadro 

01, os portadores de HAS no estágio 01, são acompanhados pela clínica médica 01 

a 02 vezes ao ano e pela enfermagem 02 a 03 vezes ao ano. Os portadores nos 

estágios 02 e 03 são acompanhados pela clínica médica 02 a 03 vezes ao ano e 

pela enfermagem 03 vezes ao ano. O grupo educativo acompanha os três estágios a 

critério da Unidade.  

  



 

QUADRO 1: ACOMPANHAMENTO DA HAS E A PERIODICIDADE DE CONSULTAS 
SMSDC/RJ (2010) 

Fonte: SMSDC/RJ, 2010. 

 

Os exames solicitados na rotina mínima para o acompanhamento anual ou a 

critério médico da HAS são os seguintes: Glicemia de jejum, colesterol total, 

triglicerídeos, HDL colesterol, LDL colesterol, creatinina, ácido úrico, potássio, EAS, 

ECG. Preconiza-se que o clínico realize exame de fundo de olho duas vezes ao ano 
(SMSDC/RJ, 2010). 

 

 

2.2.1 Linha do Cuidado para a população idosa hipertensa 
  

A Linha do Cuidado (LC) é a figura pensada para expressar o fluxo 

assistencial que atende as necessidades de saúde dos usuários (idosos). O fluxo 

funciona como uma rede de saúde organizada de modo a facilitar o acesso dos 

idosos às unidades e serviços de saúde para onde são encaminhados. Porém, para 

que isto aconteça, os serviços de saúde devem estar com seus processos de 

trabalho definidos, como: profissionais de saúde realizando um bom acolhimento, 

escutando seus problemas de saúde, resolvendo-os sempre que possível e, quando 

necessário, encaminhando-os para um serviço que esteja, preferencialmente, 

operando com base na linha do cuidado, caso os gestores centrais estejam 

pactuando os fluxos com os gestores locais e chefias de unidades, de acordo com a 

regionalização da rede assistencial (FRANCO, 2009). 

A LC funciona efetivamente se tiver o apoio, investimento dos gestores que 

controlam os serviços de saúde e os recursos assistenciais e que são responsáveis 

pela assistência que oferecem aos usuários desde a porta de entrada no sistema de 

saúde até a resolução dos problemas apresentados (MALTA; MERHY, 2010).  

A Linha do Cuidado Integral (LCI) consiste na assistência à saúde dos idosos 

de forma integral, através de ações de promoção, prevenção de agravos, 

diagnósticos, tratamento e reabilitação das doenças, utilização de recursos 
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tecnológicos, caso necessário, visitas domiciliares pela equipe de Saúde da Família, 

alta complexidade, entre outros. 

A LCI funciona embasada nos Projetos Terapêuticos, que são atos 

assistenciais para elucidar o problema de saúde do idoso após uma avaliação das 

variáveis de risco, que envolvem não só o aspecto clínico, como também a questão 

social e econômica, ambiental e aquelas relacionadas à afetividade. Assim, 

realizada a avaliação, o profissional pode iniciar o atendimento às necessidades do 

idoso com os recursos necessários oferecidos pela rede de serviços (FRANCO, 

2009).  

Cada idoso de acordo com as suas necessidades e peculiaridades tem o seu 

próprio projeto terapêutico adequado, criado pelo profissional, baseado nos vários 

encontros com o usuário (tecnologia leve) (MALTA; MERHY, 2010). 

De acordo com Cecílio & Merhy (2003 apud BRUNO, 2009) o Cuidado 

Integral em Saúde ocorre com a harmonização de tecnologia leve, leves - duras, e 

duras; “tecnologias” e “humanização” combinadas. 

Segundo Malta & Merhy (2010) a Linha do Cuidado (ANEXO 1) está 

relacionada diretamente à necessidade dos idosos, com a existência do profissional 

para cuidá-los, com o uso de tecnologia leve, projeto terapêutico adequado, rede de 

serviços com apoio das ações necessárias, acesso aos recursos assistenciais 

disponíveis, entre outros. 

O Diagrama abaixo mostra o funcionamento da organização de uma Linha do 

Cuidado na rede de assistência integral, segundo Merhy et. al. (2010). 

 

 

 

 

 

 

          

O usuário é o elemento do processo de produção da saúde e a equipe da 

UB/ESF tem a responsabilidade sobre o cuidado, cabendo ao gestor do projeto 

terapêutico o dever de acompanhá-lo, garantido tanto o acesso aos outros níveis de 

assistência como também a contrarreferência para dar continuidade ao cuidado 

prestado ao usuário. 
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Conforme Almeida et al. (2006), em relação aos hipertensos, algumas 

medidas de prevenção e promoção da saúde devem ser implementadas como: 

mudanças de hábitos positivos de estilo de vida, difusão de conhecimento para 

estas mudanças, medidas de intervenções comunitárias para mudanças no estilo de 

vida e adoção de padrões saudáveis para prevenir ou remover fatores de risco e 

promover fatores de proteção, detecção e tratamento precoce, redução das 

complicações e da mortalidade associada à hipertensão arterial, garantir a adesão 

ao tratamento prescrito e a adoção das recomendações que tem relação aos fatores 

para melhorar o prognóstico e etc. 

O tratamento da hipertensão arterial tem como objetivo a redução da 

morbidade e a mortalidade cardiovascular dos hipertensos, com a utilização tanto de 

medidas não farmacológicas isoladas como pela associação de medicações anti-

hipertensivas. A prescrição de medicamentos para essas complicações nos idosos 

exige uma abordagem multiprofissional que motiva a continuidade do tratamento a 

fim de evitar o abandono (BRASIL, 2006). 

O tratamento pode ser instituído: 1. Sem medicação (controle do excesso de 

peso; adoção de hábitos alimentares saudáveis; diminuição de consumo de bebidas 

alcoólicas; abandono do tabagismo e realização de atividades físicas regulares); 2. 

Tratamento com medicação para hipertensão, acompanhamento e cuidado 

continuado, onde os profissionais observarão nos idosos as respostas ao tratamento 

e a presença de efeitos colaterais com o dever de sempre avaliar a qualidade de 

vida dos mesmos antes e durante o tratamento. Também no processo de 

tratamento/acompanhamento são utilizadas medidas de promoção para a redução 

não só dos níveis tensionais como os de acidentes cardiovasculares fatais e não 

fatais (BRASIL, 2006). 

Para o controle da hipertensão arterial na atenção primária de saúde, as 

equipes de saúde, de acordo com as recomendações constantes na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS, 2001, p. 65) devem executar as 

seguintes ações estratégicas: diagnóstico de casos com diagnóstico clínico; busca 

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

domiciliar; tratamento dos casos com acompanhamento ambulatorial e domiciliar e 

fornecimento de medicamentos; diagnóstico precoce de complicações através de 

realização de exames laboratoriais e outros necessários para o diagnóstico; medidas 



 

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

obesidade, vida sedentária, tabagismo e prevenção de complicações. 

Conforme Chazan e Perez (2008), em 2001, o Ministério da Saúde, com a 

finalidade de reorganizar os serviços aos portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica e de Diabetes Mellitus, para oferecê-los com qualidade e atenção 

continuada, implantou o Plano de Reorganização da Atenção com ênfase na rede de 

atenção primaria de saúde, operacionalizado pelo sistema informatizado Hiperdia - 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (SIS-

HIPERDIA), que permite cadastrar e acompanhar os portadores dessas doenças. É 

uma ferramenta útil para os profissionais da rede básica e gestores do SUS no 

enfretamento de tais doenças. 

Segundo Almeida et al. (2006) é importante que os profissionais conheçam os 

critérios para os encaminhamentos de pacientes hipertensos para consultas 

especializadas ou Centros de HIPERDIA ou Centro de Atenção Secundaria. Os 

critérios são: HAS em gestante, crianças e adolescência, HAS de difícil controle, 

edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva de difícil controle, infarto 

agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, insuficiência renal crônica, doença arterial 

obstrutiva periférica ou de carótidas ou femorais, diabetes do tipo 01 e etc. 

Segundo Chazan e Perez (2008) o HIPERDIA foi concebido para permitir o 

monitoramento dos pacientes cadastrados através de realização de exames 

laboratoriais, prescrições atualizadas e o surgimento de complicações, a garantia de 

medicamentos gratuitos de anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais e insulina NPH. 



 

O Quadro 2, abaixo, mostra os medicamentos padronizados utilizados para 

tratamento da Hipertensão Arterial na SMSDC/RJ (2010). 
QUADRO 2: MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA TRATAMENTO DA HAS 

 
Fonte: SMSDC/RJ, 2010. 
 
 
2.2.2 Aderência e abandono no tratamento da hipertensão arterial  

 

De acordo com Mascarenhas (2006) o tratamento da hipertensão arterial é 

baseado em mudanças de estilo de vida e pode ou não estar associado ao uso de 

medicamentos. Assim, seja qual for à orientação dada, é importante que os 

pacientes estejam aderidos ao tratamento para o controle adequado da hipertensão 

arterial. 

Em relação ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) estudos 

observacionais têm apontado que a maioria dos pacientes tem má adesão e também 

um significativo percentual de abandono ao tratamento ambulatorial regular (BURT, 

1995; FUCHS, 1997 apud BUSNELLO, 2001). A HAS é um importante fator de risco 

para as doenças cardiovasculares, sendo prevalente entre os adultos, 

principalmente nos idosos (STANLER, 1997; CHALMER, 1999 apud BUSNELLO, 

2001). 



 

Para efeito didático usaremos os seguintes conceitos utilizados por Duarte 

(2001, p. 26) para a adesão e abandono: 

Por adesão entende-se como “... o seguimento da recomendação médica 

apenas quanto ao comparecimento às consultas médicas agendadas”; 

E para o abandono: “... como não comparecimento à consulta médica, após 

180 dias, a partir do último dia do mês da solicitação da consulta” e “... o não 

comparecimento à consulta médica após 90 dias” (PROGRAMA DE HAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1994 apud DUARTE, 2001, p. 26). 

O abandono do tratamento por aumento do período maior ocorre por conta da 

característica e dificuldade do serviço, tais como: frequentes remarcações de 

consultas agendadas, não agendamento de consulta a partir do último trimestre do 

ano e a demanda superior aos recursos humanos disponíveis. Sobrecarregando as 

agendas médicas com dificuldade de agendar consultas de rotina e até de retornos 

(DUARTE, 2001). 

Os idosos são considerados aderidos aos tratamentos quando seguem as 

seguintes recomendações: iniciar o programa de tratamento; seguir as prescrições; 

usar corretamente a medicação prescrita; iniciar e manter mudanças de hábitos de 

vida adequadas (dieta, atividade física, controle do stress); evitar comportamento de 

risco para saúde (fumo e álcool). Pode - se medir a aderência ao tratamento 

utilizando-se os métodos diretos (provas bioquímicas para detectar drogas no 

sangue e na urina) e métodos indiretos (informações do próprio paciente ou de 

outros profissionais que o atende ou através de registros, contagem de comprimidos 

e resultado terapêutico) (DUARTE, 2001). 

O abandono do tratamento é um dos problemas fundamentais para o controle 

da doença e compromete a saúde do paciente podendo ter consequências sérias e 

definitivas (DUARTE, 2001). 

Os motivos relatados para o abandono mostraram predomínio de razões 

ligadas ao próprio serviço de saúde, em relação a sua organização e estrutura 

como: demora no atendimento, dificuldade de agendar consultas, dificuldade de 

acesso ao sistema de saúde, horário de atendimento inconciliável com do trabalho, 

mudança de médico, falta de medicamentos, descontentamento e constrangimento 

no relacionamento médico-paciente (em alguma situação o paciente vai à busca de 

outro profissional como de outra instituição), os profissionais de saúde que dão 

orientações inadequadas aos pacientes, podendo ocorrer uso irregular de 



 

medicações e etc. Entre as razões psicossociais pode-se considerar: o uso abusivo 

de álcool, dificuldades financeiras, limitações físicas, baixa escolaridade, efeitos 

adversos dos medicamentos e ausência de sintomas (MASCARENHAS, 2006; 

DUARTE, 2010). 

Busnello (2001) identificou um grupo de risco para o abandono de tratamento 

constituído por pacientes com baixa escolaridade, inferior a cinco anos; com 

diagnóstico recente, inferior a cinco anos, que não seguem adequadamente o 

acompanhamento do tratamento porque, provavelmente, por estarem 

assintomáticos; com dificuldade no seguimento ao tratamento; além de outras 

razões como efeitos adversos dos medicamentos, dificuldade financeira, fumante, 

inadequação da relação médico-paciente. 

 
 

2.3 A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO: AS BASES LEGAIS 

 

A população idosa está aumentando, acarretando várias mudanças na 

sociedade e repercutindo no setor econômico, no mercado de trabalho, nos sistemas 

e serviços de saúde e nas relações familiares. Esse crescimento pode levar ao 

excesso de gastos com os serviços de saúde e, nessa perspectiva, há necessidade 

de reestruturação do modelo assistencial a fim de oferecer atenção à saúde do idoso 

de forma integral como está proposto nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), tendo em vista a diversidade das condições de saúde como também 

as características e peculiaridades dessa população (PICCINI et al., 2006; VERAS, 

apud CRUZ et al., 2010). 

Veras (2009 apud CRUZ et al., 2010) informam que os países que vivenciam 

esse fenômeno da alteração na estrutura etária da população deverão assegurar 

uma política pública voltada para uma assistência integral à saúde do idoso e uma 

política de promoção para estimular os idosos a ter uma vida ativa e independente. 

No Brasil a saúde como direito universal e integral foi uma conquista da 

sociedade brasileira na Constituição Federal de 1988 no art. 196, relativo ao setor 

saúde, que definiu: “A saúde é um direito de todos e dever do Estado (...)”. A Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90) regulamentou o SUS de forma descentralizada 

e com comando único em cada esfera de governo, sendo o Ministério da Saúde 

(MS) o gestor no âmbito da União. Entre os princípios do Sistema Único, o da 



 

universalidade de acesso aos bens e serviços de saúde deve, segundo a Legislação 

da Saúde, ser garantido em todos os níveis de assistência (BRASIL, 2002). 

Em 1994 o Ministério da Saúde criou o Programa de Saúde da família (PSF) 

que, num segundo momento passou a ser denominando de Estratégia Saúde da 

Família (ESF), para reorganizar a prática assistencial com uma dinâmica nos 

serviços de saúde constituindo uma relação de vínculo com a comunidade. Neste 

mesmo ano, 1994, foi promulgada a Política Nacional do Idoso para responder 

demanda crescente do envelhecimento populacional (BRASIL, 2006). 

No Brasil a legislação em relação aos cuidados da população idosa cresceu 

muito, desde a Constituição Federal de 1988 e vem avançando nessas conquistas 

como mostram a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, o Pacto pela Vida e a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que asseguram esses objetivos como 

reconhecimento da sua importância para o País (TELLES, 2006).  

 Constituição Federal de 1988 

Essa lei estabelece que o governo, a sociedade e a família têm 

responsabilidade de proteger, assistir e amparar as pessoas idosas. O Estado 

reconhece seu dever na proteção ao idoso, quando promulga a lei assentado nos 

artigos 229 e 230 do capítulo VII, onde se lê, respectivamente: 

(...) os filhos maiores tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 
carência ou enfermidade; 
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendo sua 
dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
 

Neste artigo está incluso que os idosos terão os programas de amparo 

executados preferencialmente em seus lares e os de maiores de sessenta e cinco 

anos está garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.  

 

 Lei nº 8.842 de 04/01/1994 – Política Nacional do Idoso 

 Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso 

e dá outras providencias. Os seus objetivos estão expressos no artigo 1º: a Política 

Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integralidade e participação efetiva na 

sociedade. 



 

 No artigo 2° a lei explicita o conceito de idoso, considerando que o idoso, para 

todos os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

 No artigo 3º encontram-se os princípios que regem a Política Nacional do 

Idoso.  
 

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos 
os direitos da cidadania (...)”; “o processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral (...)”; “o idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza”; “o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 
transformações a serem efetivadas através desta política” e “as diferenças 
(...) deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em 
geral na aplicação desta lei”. 

 
De acordo com a Lei nº 8.842 é de competências dos órgãos e entidades 

públicas executar na área de saúde a garantia da assistência à saúde, nos diversos 

níveis de atendimento do SUS, a prevenção, promoção, proteção e recuperação de 

saúde do idoso, por meio de programas e medidas profiláticas. Essa lei foi 

regulamentada pelo decreto nº 1948 de 3 de julho de 1996 que definiu as 

competências dos órgãos e entidades públicos na implementação da Política 

Nacional do Idoso, que fixa o fornecimento de medicamentos, órteses e próteses 

necessárias para a reabilitação e a recuperação da saúde do idoso como uma 

competência do Ministério da Saúde na execução dessa política em articulação com 

as Secretarias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 1996). 

 
 Portaria nº 1.395 de 09/12/1999 - Política Nacional de Saúde do Idoso 

Essa Portaria determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, 

cujas ações se relacionam com o tema, promovam a elaboração ou a readequação 

de planos projetos e atividades conforme as diretrizes e responsabilidades nela 

estabelecidas. Essa Política preconiza o envelhecimento saudável, a manutenção e 

a melhoria da capacidade funcional, a prevenção de doenças, a recuperação da 

saúde daqueles que adoecem e a reabilitação dos que tiveram a sua capacidade 

funcional reduzida, garantindo a permanência no meio e exercendo suas atividades 

de vida diária de forma independente na sociedade (BRASIL, 1999). Esta Lei foi 

revogada em 20/10/2006, pela Portaria nº 2528.  

 

 Lei nº 10.741 de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso 



 

Conforme estabelecido pelo Estatuto dos idosos os seus direitos estão 

assegurados nos seguintes artigos:  
Artigo1°: “Instituição do Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos das 
pessoas com 60 anos ou mais”; 
Artigo 2°: “Assegura ao idoso todas as oportunidades e facilidade pára 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”; 
Artigo 3°: “É obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público 
assegurar ao idoso, prioridade à efetivação do direito à vida”. 
 

A garantia de prioridade compreende entre outros: atendimento preferencial 

imediato; referência na execução de políticas públicas; privilégio nos recursos 

públicos; prioridade do atendimento ao idoso por sua própria família; garantia de 

acesso à rede de serviços de saúde; etc. 

Como foi instituído pelo Estatuto do Idoso em relação à saúde, no capitulo IV 

o artigo 15 fica assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do 

SUS, garantindo “o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo 

das ações de serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da 

saúde, incluindo a atenção especial as doenças que afetam preferencialmente os 

idosos” (BRASIL, 2003, p. 5).  

O Estatuto do Idoso foi elaborado com a participação de entidades de defesa 

dos direitos dos idosos com tanta intensidade que se configura como um progresso 

no campo da atenção ao idoso, ampliando a resposta do Estado e da sociedade às 

carências da comunidade idosa. Porém o Estatuto não exibe meios para o 

financiamento das ações propostas, embora o capítulo IV refere o papel do SUS na 

garantia à assistência integral à saúde do idoso em todos os níveis (BRASIL, 2006). 

 

 Portaria nº 399 de 22/02/2006 - Diretrizes do Pacto pela Saúde 2006 – 

Consolidação do Sistema Único de Saúde 

No Pacto pela Vida os gestores do SUS se comprometeram e definiram 

prioridades sobre a situação de saúde da população brasileira e estabeleceram 

metas. Definiram seis prioridades e a Saúde do Idoso, a Promoção de Saúde e o 

Fortalecimento da Atenção Básica encontram-se entre elas. Na prioridade Saúde do 

Idoso estão registradas as seguintes diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e 

saudável; atenção integral e integrada a saúde da pessoa idosa; estimulo as ações 

intersetoriais, visando à integralidade da atenção; a implantação de serviços de 

atenção domiciliar; o acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o 



 

critério de risco; provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção 

à saúde da pessoa idosa; fortalecimento da participação social; formação e 

educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde idosa; 

divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção da cooperação 

nacional e internacional das experiências na atenção a saúde da pessoa idosa; 

apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

 Portaria nº 687/GM de 30/03/2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde 

A Política Nacional de Promoção de Saúde estabelece como metas as ações 

específicas voltadas para promoção da saúde: divulgação e implementação da 

Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS); alimentação saudável; prática 

corporal e atividade física; prevenção e controle do tabagismo; redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e por 

acidentes de trânsito; prevenção de violência e estímulo à cultura de paz.  

 

 Portaria nº 2528 de 19/10/2006 - Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

Essa Portaria estabelece como meta uma atenção à saúde adequada e digna 

à pessoa idosa com 60 anos ou mais de idade, principalmente para aqueles que 

convivem no processo de envelhecimento com doenças e agravos que lhe impõem 

sérias limitações ao seu bem-estar. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

tem como finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a independência 

dos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde, em conformidade 

com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2006). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como diretrizes: promoção 

do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, integrada a saúde da pessoa 

idosa; estimulo as ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; estímulo a participação e ao fortalecimento do controle social; 

formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 

saúde idosa; divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção da 

cooperação nacional e internacional das experiências na atenção a saúde da pessoa 

idosa; apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 



 

2.4 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E A ESF NA ATENÇÃO À 

POPULAÇÃO IDOSA 

 

No Brasil, com a Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica de Saúde) a saúde passou por 

uma reformulação com a valorização do indivíduo e a família, permitindo a 

reorganização das políticas e ações de saúde voltadas para promoção, proteção e 

recuperação da saúde.  

Em 1994, com a criação do PSF, concebido pelo Ministério da Saúde com o 

propósito de reorganizar a Atenção Básica e estruturar os serviços de saúde, o foco 

de atenção passou a ser a família no ambiente em que vive, permitindo às equipes 

da saúde da família uma percepção melhor do processo saúde/doença substituindo 

o modelo hospitalocêntrico tradicional (BRASIL, 2006; SMSDC/RJ, 2010).  

Segundo Starfield (2002) o nível da Atenção Primária é a porta de entrada do 

sistema de saúde. É o nível que oferece atenção sobre os pacientes no decorrer do 

tempo e não sobre a doença dos pacientes, fornecendo atenção para as condições 

de saúde, com algumas raras exceções, além de coordenar ou integrar as ações 

com outros setores ou profissionais. A Atenção Primária compartilha com os outros 

níveis do sistema de serviços de saúde responsabilidade de acesso, características, 

qualidades e custos, atenção de prevenção, tratamento e a reabilitação e trabalho 

em equipe. E ela acrescenta que a Atenção Primária trata dos problemas mais 

comuns na comunidade oferecendo meios para a saúde e o bem estar. 

No sistema de saúde do município a unidade de APS está incluída em uma 

rede de serviços de atenção à saúde, sendo considerada a porta de entrada com a 

finalidade de oferecer o primeiro contato aos usuários que procuram o serviço de 

saúde. As unidades de APS podem ser classificadas em: A (Unidades onde todo 

território é coberto por equipes de Saúde da família), B (Unidades Mistas onde 

somente parte do território é coberto pela saúde da família), C (Unidades onde ainda 

não existe equipe de saúde da família, mas com território de referencia bem 

definido). A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi o modelo escolhido pelo 

Município do Rio de Janeiro (SMSDC/RJ, 2010). 

No Município do Rio de Janeiro a APS deve seguir alguns princípios para ser 

resolutiva: território adstrito (população residente na área), mas, para algumas 

unidades de APS sem ESF a demarcação de um conjunto de Código de 

Endereçamento Postal (CEP) que determina a base territorial de abrangência dos 



 

serviços prestados; longitudinalidade (durante muito tempo as pessoas são 

acompanhadas); acessibilidade (acesso aos serviços de saúde quando as pessoas 

necessitar) e coordenação do cuidado (as pessoas do território são acompanhadas 

pela ESF ou serão referenciadas a unidade APS ou atenção especializada da área 

de abrangência). Algumas unidades não estão preparadas para resolverem todos os 

problemas de saúde da população, porém deverão ofertar condições para tal 

(SMSDC/RJ, 2010).   

Umas das responsabilidades da ESF é a saúde do idoso, e os profissionais 

que atuam nas unidades de atenção primária deverão estar preparados para assistir 

a essa população, a fim de promover a saúde e a prevenção de agravos. 

 

 

2.4.1 Atenção Primária a Saúde e a população idosa hipertensa 

 

O primeiro contato dos usuários com os sistemas de saúde deveria ser a 

Atenção Primária, que se orienta pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social (BRASIL, 2006).  
As ações estratégicas baseadas nas diretrizes da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa e nas metas propostas no Pacto pela Vida de 2006 promovem o 

envelhecimento ativo e saudável, atenção integral, entre outras. A Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa, que é uma das estratégias, criada em 2006 (Portaria/GM n° 

399, de 22 de fevereiro de 2006), constitui uma ferramenta que ajuda a identificar os 

idosos frágeis ou sinais de risco de fragilização, embora ainda não esteja implantada 

completamente, possibilita ao profissional de saúde planejar e organizar ações de 

prevenção, promoção e recuperação, com a visão na manutenção da capacidade 

funcional das pessoas assistidas pelas equipes de saúde (BRASIL, 2006). 

O Caderno de Atenção Básica a Saúde da Pessoa Idosa foi preparado com a 

finalidade de facilitar a atuação dos profissionais de saúde da atenção primária em 

relação às necessidades da população idosa. O caderno apresenta condições 

técnicas, com linguagem simples, que facilitam as práticas diárias desses 

profissionais no atendimento a essa demanda, visando concretizar os princípios da 

universalidade, acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 



 

continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade 

e da participação social (BRASIL, 2006).  
Como proposto nas Diretrizes de Saúde da Pessoa Idosa (2008) os idosos 

deverão ter o acesso facilitado pelo Sistema Único de Saúde através do Programa 

Saúde da Família (PSF) e das Unidades de Saúde (US). A Unidade de Saúde deve 

estar preparada para recebê-los com atendimento prioritário e estrutura física 

adequada, sendo que o pessoal da recepção deverá ser orientado para receber 

tanto pela demanda espontânea como os encaminhados pelos ACS. 

A Atenção Primária a Saúde, no RJ, propõe as seguintes ações centradas no 

idoso: avaliação global do idoso; promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

prevenção, identificação e acompanhamento de distúrbios nutricionais no idoso; 

prevenção de quedas e fraturas; prevenção, identificação e acompanhamento de 

situações de violência contra os idosos; prevenção, identificação e 

acompanhamento do idoso em processo de fragilização; prevenção, identificação e 

tratamento de doenças crônicas não transmissíveis em todas as unidades; 

levantamento e acompanhamento dos deficientes (idosos) na comunidade, 

identificando situações de riscos/vulnerabilidades, entre outros (SMSDC/RJ, 2010).  

Todos os idosos devem ser assistidos pela equipe multiprofissional básica no 

mínimo uma vez por ano. Serão identificadas pessoas idosas com patologias e 

determinado o grau de risco. Os de baixo risco permanecerão sob os cuidados da 

equipe de Atenção Primária e os de alto risco deverão ser referenciados para o nível 

secundário de acordo com as patologias e a oferta de serviços na macrorregião. É 

necessário que este idoso permaneça sob a vigilância da equipe para que esta 

reveja a possibilidade de retorno aos cuidados do nível primário quando estabilizada 

a situação patológica (contrarreferência) (BRASIL, 2008).  

Para que a atenção à saúde seja eficiente e garanta uma atenção integral e 

coordenada é necessário que os profissionais de saúde tenham uma boa relação 

com os idosos, devendo acompanhar as modificações que, com o tempo, vão sendo 

impostas aos idosos. Este acompanhamento além de facilitar a identificação de 

novos agravos evitará o reaparecimento de antigos problemas de saúde (BRASIL, 

2008).  

Entretanto, para que este acompanhamento seja resolutivo, é fundamental 

que toda a equipe multiprofissional esteja preparada para assistir a esta população, 

que está aumentando e apresentando várias patologias. Os profissionais devem 



 

trabalhar de forma articulada e integrada para garantir um bom cuidado, pois os 

idosos são portadores de várias doenças complexas e requerem uma assistência 

interdisciplinar (BRASIL, 2008). 

A integralidade, um dos princípios norteadores do SUS, que consiste na 

atenção completa às várias necessidades de saúde do idoso, exige integração da 

equipe com os demais níveis de atenção, garantindo, assim, o acesso aos idosos às 

ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Baseia-se na atenção 

voltada para o individuo e sua família no contexto social e não apenas nas ações ou 

enfermidades (BRASIL, 2008).  

Como citado pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria 

GM/MS nº 2528, de 19/10/2006), a integralidade de ações significa enfrentar a 

fragilidade da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde, devendo a promoção 

da saúde ser integrada socialmente em todos os níveis de atenção. 

O enfrentamento do desafio de consolidar a integralidade na atenção à saúde 

do idoso passa também pela concretização das ações preconizadas pela Política 

Nacional de Humanização pelas equipes da APS. No Caderno de Atenção Básica 

encontramos o entendimento sobre humanização da saúde:  
A humanização da saúde caracteriza-se como um movimento no sentido da 
concretização dos princípios dos SUS no dia a dia dos serviços (MS, 2006, 
p. 14). 
 

Com a humanização tem-se espaço para varias expressões relacionado a 

gênero, idade, origem, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, que 

pertencem aos povos, com culturas diferentes ou situações especiais. Os 

dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) são operacionalizados 

através de tecnologias, ferramentas e o modo de operar. Entre estes dispositivos se 

destaca o acolhimento (BRASIL, 2006).  

De acordo com o PNH, o acolhimento é uma ação de trabalho em saúde 

inerente ao processo de relação profissional com o usuário e envolve, entre outros 

aspectos, a forma de atenção que é dispensada a todos que procuram o serviço, 

ouvindo suas necessidades e compreendendo as especificidades de cada pessoa. 

Mas, para efetivar o acolhimento, há necessidade de qualificar os profissionais de 

forma permanente para que o atendimento aconteça de modo respeitoso e com 

interesse de fato pela pessoa idosa. Com este objetivo as equipes de saúde 



 

trabalham com a Atenção Continuada e Visitas Domiciliares, instruindo familiares e 

cuidadores sobre os cuidados com a pessoa idosa. 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2006):  
Visita Domiciliar é um momento único no estabelecimento do cuidado aos 
usuários da comunidade adscrita. Deve ser sempre planejada pela equipe 
de maneira a contemplar as necessidades específicas de cada família a ser 
visitada, por isso, cada visita deve ser organizada com um grupo 
determinado de profissionais de saúde (MS, 2006, p. 15).  
 

A visita domiciliar tem como objetivo proporcionar vigilância, assistência e 

promoção à saúde no domicílio, em uma área de comunidade adstrita, como igreja, 

colégio e etc. Baseado nos princípios do SUS é destinado, principalmente, aos 

usuários incapacitados de comparecer a unidade de saúde como: pessoas com 

problemas agudos; idosos com dificuldade permanente de locomoção ou 

temporariamente impossibilitados de locomoção; aos que receberam alta de 

internação hospitalar, necessitando de acompanhamento e que estejam com os 

movimentos físicos limitados ou em fase terminal; portadores de doenças crônicas, 

principalmente as doenças mentais com dificuldade de locomoção (SMS de 

Florianópolis, sd).  

Os profissionais de saúde na visita domiciliar aos idosos, junto com os seus 

familiares e/ou cuidadores, poderão estabelecer cuidados adequados e específicos 

em relação às necessidades apresentadas, negociando cada situação. Essa 

atividade proporciona, também, mais conforto, tranquilidade e segurança a todos no 

acompanhamento da pessoa idosa, além de ser o primeiro momento de 

reconhecimento do local, constituindo-se numa importante ferramenta na detecção 

de idosos em situações de abandono ou negligenciados (BRASIL, 2006).  

 

 

2.4.2 A comunicação com a pessoa idosa 
  

A comunicação com a pessoa idosa é importante, pois a troca de palavras 

permite que as pessoas se tornem próxima umas com as outras, compartilhando 

sentimentos, opiniões, experiências e informações.  

Como registra o Caderno de Atenção Básica, comunicar não envolve apenas 

palavras, mas sinais transmitidos pelas expressões faciais, pelos gestos, pela 

postura corporal e até mesmo o silêncio em uma conversa. É através da 



 

comunicação que obtemos informações sobre a situação de saúde dos idosos, 

importantes para a condução terapêutica. 

Os fatores relacionados às dimensões da comunicação, como biofisiológico 
(integridade dos órgãos sensoriais, integridade motora, ausência de déficits 

cognitivos, processo de senescência), psicológico, social, cultural e/ou espiritual 

quando alterados pelo processo natural do envelhecimento afetam a comunicação 

da pessoa idosa que se não forem muito bem trabalhados poderão levá-lo ao 

isolamento, se afastar do convívio familiar e social para evitar situações conflitantes, 

constrangimento e frustrações (BRASIL, 2006). 

A comunicação com os idosos deve obedecer as seguintes recomendações: 

frases curtas e objetivas; chamá-lo sempre pelo seu nome próprio; perguntar se 

entendeu bem a explicação se houver dúvida; repetir a informação, quando essa for 

erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes e, de preferência uma 

linguagem mais apropriada à sua compreensão; falar de frente, sem cobrir sua boca 

e, não se virar ou se afastar enquanto fala; aguardar a resposta da primeira pergunta 

antes de elaborar a segunda, pois, a pessoa idosa pode necessitar de um tempo 

maior para responder; não interromper o idoso no meio de sua fala, demonstrando 

pressa ou impaciência. É necessário permitir que ele conclua o seu próprio 

pensamento (BRASIL, 2006). 

 

 

2.4.3 Suporte familiar e social  

 

As famílias, com passar dos tempos, estão em processos de mudanças e 

transformações. E essas modificações, decorrentes das mudanças do mundo, 

interferindo nas atitudes e relações dos membros familiares, são explicadas na 

Teoria Sistêmica da Família. Nela as famílias são como um sistema baseado em 

relações, com distribuição do poder de cada membro, como o de prover e o de 

cuidar, entre outros (BATTAGLIA, 2002; BRASIL, 2006). 

Dessa maneira, todos os membros da família têm que desempenhar tarefas e 

funções como prover e cuidar. Outrora, a função de prover era do homem e da 

mulher o cuidar da casa, da educação das crianças e cuidadora dos mais velhos. Na 

sociedade atual, a família encontra dificuldade para desempenhar esses deveres e 



 

como não há distinção, cabe a ela, negociar tais situações assim como outras, para 

a busca do equilíbrio familiar (BRASIL, 2006). 

Porém, como nem todas as famílias estão vivendo harmonia, podendo, dessa 

forma, contribuir com o aparecimento de doenças nos seus diferentes membros e, 

principalmente, nos idosos. Nessas situações os papéis previamente definidos 

dentro do grupo familiar tendem a mudar, alterando todo modo de vida. Dos vínculos 

familiares instáveis e em situações críticas surgem as atitudes de agressividade e 

hostilidade entre seus membros, atingindo, normalmente, o mais frágil. Nas ocasiões 

de conflitos, observa-se, como soluções prioritárias, a colocação dos idosos de lado 

ou em asilos (BRASIL, 2006). 

O abuso e a violência contra os idosos frequentemente acontecem dentro da 

sua residência, perpetrados por alguém da família. A prevalência de violência contra 

os idosos deve estar associada a choque de gerações, espaço físico, dificuldade 

financeira e pouca importância dada a eles. Embora seja um problema de Saúde 

Pública, ainda é muito ocultado, principalmente, pelo idoso agredido (MINAYO, 2003 

apud FERREIRA, 2010). 

A função da equipe saúde da família é auxiliar os membros da família na 

busca de equilíbrio, para que haja uma comunicação entre eles de forma mais 

harmoniosa, que permita negociar as suas funções e papéis dentro do grupo familiar 

(BRASIL, 2006).  
Segundo Herédia (2005) a esperança do idoso é manter a relação familiar. 

Sentir incluído no seu grupo familiar e no meio social. Ele espera que sua família 

cumpra com o dever que a sociedade determinou e que o mantenha. 

Quando este elo é rompido, o idoso se sente isolado, abandonado, ignorado 

no meio familiar e social, e com este rompimento há o aparecimento de fragilidade, 

dependência, inutilidade, doenças e em situação mais grave a morte (HEREDIA, 

2005). 

 

 

  



 

2.4.4 Atribuição da Equipe multiprofissional 

 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica sobre Envelhecimento e Saúde 

da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde (2006) é da competência de cada membro 

da equipe da Atenção Primária conhecer e priorizar ações que envolvam a atenção 

à saúde do idoso com sua peculiaridade, realizando os cuidados integrais. Para isto 

é necessário identificar os idosos portadores de maiores riscos e os recursos 

disponíveis no sistema de saúde para atendê-los adequadamente, devendo-se 

ressaltar a importância da educação permanente em relação ao controle e 

acompanhamento da saúde da população idosa.  

As atribuições comuns a todos os profissionais da equipe da atenção 

primária, segundo o Caderno de Atenção Básica sobre Envelhecimento e Saúde da 

Pessoa Idosa (2006) são: 

a) Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde da 

pessoa idosa em sua área de abrangência; 

b) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de 

fragilização; 

c) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde e outros 

para planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa; 

d) Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das 

pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade; 

e) Acolher as pessoas idosas de forma humanizada, na perspectiva de uma 

abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com a ética, 

compromisso e respeito; 

f) Prestar atenção contínua ás necessidade de saúde da pessoa idosa, 

articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado ao longo do 

tempo; 

g) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

conforme Manual de Preenchimento específico; 

h) Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à 

saúde da pessoa idosa; 

i) Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo 

com o planejamento da equipe. 



 

A Portaria GM/MS nº 2488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política 

Nacional de Atenção Básica e estabeleceu a revisão das diretrizes e normas 

existentes neste nível de atenção para a organização da atenção básica para a 

Estratégia Saúde da família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

Dentre os anexos desta Portaria está o das atribuições dos membros das 

equipes de atenção básica, sendo que as atribuições comuns a todos os 

profissionais envolvem todos os aspectos pertinentes à operacionalização das ações 

a serem desenvolvidas para a promoção, prevenção e assistência à saúde da 

população adscrita e nela a de idosos, cujas atribuições específicas para os 

profissionais das equipes estão registradas no Caderno de Atenção Básica sobre 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa de 2006, descritas acima.  

Entre as atribuições comuns estão: 

a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 

da equipe, identificando grupos, família e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades; (grifo nosso) 

b) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema 

de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os 

dados para a análise da situação de saúde considerando as características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; (grifo 

nosso) 

c) Realizar o cuidado da saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito 

da unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários; (grifo nosso) 

d) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da 

população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 

local; 

e) Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da 
realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e 
prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; (grifo nosso) 

f) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada 
das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de 

risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e 



 

identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando 

atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção 
e viabilizando o estabelecimento do vínculo; (grifo nosso) 

g) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória 

e de outros agravos e situações de importância local; 

h) Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do 

cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de 
atenção do sistema de saúde; (grifo nosso) 

i) Praticar cuidado familiar e dirigido à coletividade e grupos sociais que visa 

propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos. 

Da família coletividades e da própria comunidade; 

j) Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e 

avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

k) Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à 

readequação do processo de trabalho; 

l) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação 

na Atenção Básica; 

m) Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações;  

n) Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 

planejamento da equipe; (grifo nosso) 

o) Participar das atividades de educação permanente;  

p) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 

controle social; 

q) Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 

ações intersetoriais;  

r) Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais; (grifo nosso) 

  



 

Em relação às atribuições específicas dos profissionais da equipe de Saúde 

da Família no cuidado aos usuários, segundo a Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2011) estão as que dizem respeito diretamente ao acompanhamento da 

população idosa, de um modo geral, exposta a riscos e vulnerabilidade. Entre elas, 

destacam-se: 

 Médicos: realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo 

na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços 

comunitários; realizar atividades programadas e de atenção demanda espontânea; 

encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico do usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 

atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar 

das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e 

participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 

 

 Enfermeiros: realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas 

nas equipes e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários, realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades 

em grupo e conforme protocolo ou normas técnicas estabelecidas pelo gestor 

federal, estadual municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais 

da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 

encaminhar, quando necessário usuários a outros serviços; realizar atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 

contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de 

enfermagem e outros membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da UBS.  

 

 Auxiliares ou técnicos de enfermagem: participar das atividades de 

atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na 

UBS e, quando indicado ou necessário no domicílio e/ou nos demais espaços 



 

comunitários; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento 

da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS; e contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente.  

 

 Agentes Comunitários de Saúde (ACS): trabalhar com adscrição de família 

em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas as pessoas de uma 

microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto à utilização 

dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e 

indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em 

conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo 

que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como 

referencia a media de uma visita/família/mês; desenvolver atividades de promoção 

da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meios 

de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e 

na comunidade; estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo 

ações educativas, visando a promoção da saúde, a prevenção das doenças, e ao 

acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 

acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa família ou de qualquer 

outro programa similar de transferência de renda e enfretamento de vulnerabilidades 

implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o 

planejamento da equipe; é permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas 

unidades básicas de saúde, desde que vinculadas as atribuições acima.  

 

  



 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para análise das condições de acompanhamento da população idosa 

hipertensa pelas equipes de saúde da família, no bairro de Padre Miguel, objetivo 

desta pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, tipo estudo de caso, com 

finalidade descritiva. 

Deve-se registrar que, de acordo com Costa e Costa (2011, p. 38), a 

abordagem qualitativa busca a compreensão e possui algumas características que a 

diferem radicalmente da abordagem quantitativa, que busca, especificamente, a 

explicação. A abordagem qualitativa, além de objetivar significados ”não exige 

representatividade amostral e trabalha com pressupostos”. Os autores também 

observam que: “a estatística descritiva (média, desvio padrão, entre outros), assim 

como percentagens, podem ser utilizadas em pesquisas com abordagem qualitativa 

como meio de “potencialização” de significados”. 

Segundo Minayo (2004 apud NEVES E DOMINGUES, 2007) na abordagem 

qualitativa há uma conexão entre o sujeito e o mundo real, vínculo associado entre a 

subjetividade do sujeito e o mundo objetivo que não pode ser traduzido em números. 

O processo básico da pesquisa qualitativa é a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados. A fonte direta para coleta de dados é o ambiente natural e 

o instrumento-chave é o pesquisador. Os dados tendem ser analisados pelo 

pesquisador indutivamente. Os focos principais de abordagem são o processo e seu 

significado. 

Segundo Groulx (2008) a abordagem qualitativa coopera com a pesquisa 

social na observação dos problemas sociais e atuação dos profissionais e 

instituições, com objetivo de modificar a visão dos problemas e avaliação dos 

programas e serviços. Ela pretende modificar tanto a prática como o modo de 

gestão, se esforçando para conceder outros papéis à pesquisa social, no campo 

político ou administrativo, produzindo um novo discurso sobre o problema social.  

De acordo com Robert K. Yin (2005 apud GIL, 2009), o estudo de caso é: 

“Uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 



 

seu contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”.  

O Estudo de Caso constitui o modelo clássico de investigação na 

Antropologia, como comenta Gil (2009), utilizando principalmente a observação e a 

entrevista em profundidade, úteis para proporcionar uma visão mais compreensível 

acerca da manifestação pouco conhecida. Tem propósitos descritivos como 

descrever características de indivíduos, comunidades e a ocorrência de fenômenos. 

A descrição que oferece o estudo de caso decorre geralmente da utilização de 

entrevistas abertas e de observação, o que possibilita um estudo profundo das 

características indispensáveis dos fatos e fenômenos, sem desprezar o contexto em 

que ocorrem os fatos. 

O autor cita algumas características de estudo de caso, como: delineamento 

de pesquisa, que não pode ser confundido como técnica para coletar dados; o 

fenômeno pesquisado tem que ser preservado - a pesquisa é estudada como um 

todo e pode ser um indivíduo, um grupo, um evento e etc.; investiga um fenômeno 

contemporâneo – o fenômeno é o objeto de estudo cujo fato se dá no instante em 

que se realiza a pesquisa; o fenômeno não é separado do seu contexto, é um 

estudo em profundidade; pode utilizar vários procedimentos de coleta de dados. 

Conforme Almeida (1996 apud PINTO, 2010) a pesquisa é descritiva quando 

o pesquisador não interfere. Ele observa, registra, analisa e ordena os dados sem a 

sua manipulação. Deste modo, para coletar dados serve-se de técnicas específicas, 

como: entrevista, questionário, observação, formulário e leitura analítica. A pesquisa 

descritiva busca classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem 

espontaneamente. 

Segundo Cartoni (2009) o objetivo da pesquisa descritiva é definir o problema 

melhor, expor o comportamento dos fenômenos, classificar e dizer exatamente os 

fatos e variáveis sem a pretensão de explicá-los. Apresenta como a descrição das 

propriedades ou relações existentes no grupo ou comunidades pesquisados. 

Segundo Gil (2002) as pesquisas descritivas narram características de 

população definitiva ou fenômeno definido ou institui correlações entre variáveis. 

Utilizam questionário, entrevista e a observação sistemática como técnicas 

padronizadas de coleta de dados com o objetivo de estudar as características de um 

grupo como: distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado 



 

de saúde física e mental, etc., de levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população. 

  



 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro Municipal de Saúde (CMS) de Padre 

Miguel/Unidade Saúde da Família (USF) da Vila Vintém, localizado no bairro de 

Padre Miguel, Área Programática AP 5.1, pertencente à Região Administrativa (RA) 

de Bangu, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Inaugurado em 15 de julho 

de 1981 assiste à comunidade da Vila do Vintém, que se situa às margens da linha 

do trem, e se prolonga da divisa com o bairro de Bangu até a divisa com o Bairro de 

Realengo. 
FIGURA 1: TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO CMS PADRE MIGUEL E ESF VILA 
VINTÉM 

 
Fonte: SMSDC da CMS de Padre Miguel, set. 2012. 

 

A USF Vila Vintém foi inserida no CMS de Padre Miguel em 30 de dezembro 

de 2009 e, na época, era composta de cinco equipes profissionais, sendo duas 

completas e as outras três incompletas. Atualmente, as cinco equipes estão 

completas, pois a partir de março de 2012 começaram as contratações de 

profissionais (médicos). Inclusive há uma equipe com dois médicos, sendo que um 

médico tem a carga horária de 20 horas, conforme a Portaria GM/MS nº 2488, de 21 

de outubro de 2011. 

O perfil de atendimento do CMS de Padre Miguel pode ser classificado como 

uma Unidade de Atenção Primária de Saúde que funciona como “Porta de Entrada” 

do Sistema de Saúde do Município do Rio de Janeiro com atendimento de demanda 



 

espontânea e referenciada, através da visita domiciliar (VD). Baseia-se no Modelo 

de Atenção B - Unidade Mista, onde somente parte do território é coberto pela 

Saúde a família, atuando com uma parte do território adstrito, priorizando a 

população residente na área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

outra parte por um conjunto de códigos de endereçamentos postais (CEP), 

estabelecendo a base territorial de abrangência dos serviços prestados que ainda 

não dispõe de cobertura da ESF.  

A USF da Vila Vintém está implantada há mais tempo, melhor estruturada e 

distribuída na área geográfica definida (território), dividida em cinco microáreas 

delimitadas: Juventude, General, Maloca, Mocidade e Barão.  

Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de uma população 

adstrita de 15.482 usuários, com 1.936 idosos (60 anos ou mais), perfazendo 12,5% 

do total da população. 

Na pesquisa do Instituto Pereira Passos (2010) há um total, em números 

absolutos, de 52.319 idosos na RA de Bangu, o que corresponde a 5,6% dos idosos 

no Município do RJ. No bairro de Padre Miguel a população total estimada é de 

64.228 pessoas com 9.158 idosos, o que corresponde a 14,3% desta população e 

1% do Município do Rio de Janeiro. 

Na 1ª pesquisa sobre condições de saúde e vida dos idosos na Cidade do Rio 

de Janeiro a SMS-RJ/SMU/IMUPP (2010) revelou que a auto percepção de saúde 

pelos idosos na AP 5.1 é considerada ruim/ muito ruim, sendo as morbidades mais 

frequentes: hipertensão (67,5%), artrite (47,2%), catarata (37,2%), depressão 

(24,1%), diabetes (20,3%) e outras. E a maior frequência de doenças está associada 

às condições socioeconômicas e etárias. 

No bairro de Padre Miguel, em especial, há escassez de recursos sociais 

como saúde, transporte, assistência social, lazer, cultura e outros, como exposto 

nessa pesquisa, além de um perfil socioeconômico desprovido de recursos, o que 

pode caracterizar o bairro como empobrecido.  

O grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida no bairro de 

Padre Miguel, apresenta um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano que avalia 

educação, longevidade e renda) no ano 2000 era de 0,804, considerado bom, 

entretanto, nessa comunidade há alguns fatores agravantes que prejudicam as 

condições de vida da população que lá reside como pobreza, desemprego, saúde, 

educação, saneamento, moradia inadequada e em gueto e a população local está 



 

exposta ao crime organizado e a violência. Esta situação é vivenciada pelos 

moradores, diariamente, o que acarreta insatisfação, sofrimento, precárias 

condições de vida, incidindo principalmente, na população idosa, em questão, como 

exposto por Ferreira (2010). 

Na USF da Vila Vintém do CMS de Padre Miguel há 1936 idosos cadastrados, 

sendo que na 3ª idade (60 a 79 anos) temos 1626 e na 4ª idade (acima de 80anos) 

310 idosos com predominância do sexo feminino nas duas situações, dados 

fornecidos pelo VITA CARE de setembro de 2012 (QUADROS 3 e 4).  
QUADRO 3: PIRÂMIDE ETÁRIA DA USF DA VILA VINTÉM DO CMS DE PADRE 
MIGUEL/RJ 

 
Fonte: SMSDC da CMS de Padre Miguel, set. 2012. 

 

  



 

QUADRO 4: TOTAL DOS USUÁRIOS CADASTRADOS POR IDADE E SEXO DA USF DA 
VILA VINTÉM DO CMS DE PADRE MIGUEL/RJ 

 
Fonte: SMSDC da CMS de Padre Miguel, set. 2012. 

 

Na Unidade, atualmente, o sistema de Informação utilizado é o Sistema de 

Prontuário Eletrônico VITA CARE, que é alimentado pelas equipes da Saúde da 

Família, mas como os profissionais das equipes estão em processo de 

aprendizagem, ainda demonstram dificuldades em manusear o sistema. Da mesma 

maneira, os ACS que devem atualizar o sistema, não o fazem com exatidão e, com 

isto, alguns dados foram perdidos, impossibilitando, assim, conhecer o quantitativo 

real dos idosos hipertensos cadastrados.   

Na implantação do Programa de Saúde da Família na comunidade utilizava o 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e o cadastro das famílias eram 

realizadas com preenchimento das fichas “A”. Na mudança do módulo da 

comunidade para o CMS de Padre Miguel algumas fichas foram perdidas, segundo 

alegação dos ACS quando solicitei essas fichas para consultas. Algumas fichas “A” 

foram consultadas, aquelas que os ACS tinham em mãos para registros dos idosos 

hipertensos. Entretanto, a totalidade das fichas “A” não foi possível.  

 

  



 

3.2.1 Unidades de Saúde de referencia utilizada pela AP 5.1 

 

 CAPS Lima Barreto 

 CAPSI Pequeno Hans 

 Casa de Parto David Capistrano Filho 

 Clínica da Família Antônio Gonçalves da Silva 

 Clínica da Família Fiorello Raymundo 

 Clínica da Família Kelly Cristina de Sá Lacerda Silva 

 Clínica da Família Mario Dias de Alencar 

 Clínica da Família Nildo Aguiar 

 Clínica da Família Olímpia Esteves 

 Clínica da Família Pe. John Cribbin "Padre João" 

 CMS Alexander Fleming 

 CMS Athayde José da Fonseca 

 CMS Buá Boanerges Borges da Fonseca 

 CMS Cancela Preta 

 CMS Catiri 

 CMS Cohab 

 CMS Eithel Pinheiro 

 CMS Henrique Monat 

 CMS Jacaré/Cavalo de Aço 

 CMS Masao Goto 

 CMS Padre Miguel 

 CMS Sílvio Barboza 

 CMS Vila Moretti 

 CMS Waldyr Franco 

 Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho 

 Serviço de Vigilância em Saúde 

 Hospital Estadual Albert Schweitzer 

 UPA de Realengo 

 UPA de Bangu 

 UPA de Senador Camará 



 

 Hospital São Lourenço 

 Hospital de Clínicas Bangu LTDA 

 Hospital de Clínicas Integradas Bangu 

 Hospital de Clínicas São Miguel 

 Hospital de Clínicas Padre Miguel 

 Serv. Baby Hospital Materno Infantil 

 Clínica Médica Guanabara 

 Clínica Médica e Odontológica Santa Barbara de Padre Miguel 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

Os sujeitos dessa pesquisa foram selecionados por reunirem conhecimentos 

necessários para satisfazer as necessidades de informação deste trabalho. Assim, 

com este objetivo, foram entrevistados os profissionais que quiseram participar da 

pesquisa do Programa Saúde da Família do Centro Municipal de Saúde de Padre 

Miguel (CMS), independente do tempo de trabalho na equipe, localizado na Área 

Programática (AP) 5.1, que pertence a Região Administrativa (RA) do Bairro de 

Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.  

As cinco equipes de Saúde da Família estão completas, com seis médicos, 

cinco enfermeiras, cinco técnicos de enfermagem e trinta e dois agentes 

comunitários de saúde (ACS). Os profissionais entrevistados foram: os seis médicos, 

cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e vinte e um agentes comunitários 

de saúde, pois os demais ACS não quiseram participar da pesquisa. 

Cabe acrescentar que os roteiros de entrevistas foram aplicados, como teste, 

em profissionais de outra unidade da área programática, o que permitiu identificar 

algumas questões que não foram bem entendidas e sua imediata reformulação. 

Da mesma forma deve-se registrar a dificuldade da autora para iniciar o 

trabalho de campo, em virtude da demora do Comitê de Ética da SMSDC/RJ para 

examinar o projeto e autorizar as entrevistas e da Plataforma Brasil, com problemas 

no site web, impedindo, assim, o registro do projeto com a rapidez necessária para 

os demais encaminhamentos. 

  



 

3.3.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Para conhecermos o perfil dos idosos hipertensos cadastrados utilizamos 

alguns dados secundários fornecidos pela ficha A do SIAB (Sistema de Informação 

da Atenção Básica) e alguns dados fornecidos do atual Sistema de Prontuário 

eletrônico VITA CARE, através das fichas B preenchidas pelas equipes de Saúde da 

Família da Vila Vintém/CMS de Padre Miguel. 

Para obtenção dos dados primários foram utilizados roteiros de entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICE 2) e aplicados aos componentes das equipes SF do 

CMS Padre Miguel/USF da Vila Vintém. Este instrumento de coleta de dados, de 

acordo com Rosa e Arnoldi (2008) é normalmente aplicado quando se pretende 

atingir um número limitado de indivíduos, sendo uma das suas vantagens a 

interação que propicia entre o pesquisador e o entrevistado. 

Os roteiros foram submetidos a um pré-teste com os profissionais de outra 

equipe Saúde da Família, os quais tiveram liberdades para fazer críticas tanto à 

postura do entrevistador quanto do roteiro, antes de ser utilizado com os sujeitos da 

pesquisa.  

A entrevista semiestruturada foi elaborada com perguntas abertas e fechadas, 

ordenadas previamente e agendadas com antecedência com os profissionais das 

equipes. As respostas foram anotadas e algumas gravadas com permissão do 

entrevistado, de maneira que o mesmo sentisse a vontade de responder as 

perguntas, sem a interferência do pesquisador (COSTA, 2011). 

A entrevistadora ficou atenta no momento da entrevista para que não 

ocorresse a “fuga” do tema, ou caso o entrevistado tivesse dificuldade de responder. 

Ela retornou para aquelas questões que precisavam ser esclarecidas. Ocorreram 

dúvidas e/ou falta de clareza, a entrevistadora pôde ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, alcançando os objetivos desejados (BONI; QUARESMA, 2005).  

  



 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados, consolidados e analisados forneceram informações 

suficientes para compreender a forma como as equipes SF de Padre Miguel 

controlam e acompanham os idosos hipertensos sob sua responsabilidade, assim 

como as dificuldades que enfrentam para dar cumprimento a essa responsabilidade. 

Para a análise dos dados obtidos através das questões estruturadas utilizou-

se ferramentas estatísticas simples, frequências absolutas e relativas, que nos 

permitiram analisar as variáveis consideradas. 

Em relação às questões abertas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

de Bardin (2004), sendo criadas categorias de análise relacionadas aos objetivos da 

pesquisa, e relacionadas, portanto, às percepções do pesquisador sobre a realidade 

estudada (FRANCO, 2005; RICHARDSON, 1999 apud COSTA; COSTA, 2011).  

A importância dessa análise está no fato de que seus resultados podem 

refletir os objetivos da pesquisa, assim como permitir inferências sobre o texto, 

conferindo ao método relevância teórica, com base na comparação com outros 

dados, representados por alguma forma de teoria (CAMPOS, 2004). 

As categorias utilizadas nesta pesquisa foram “apriorísticas, onde o 

pesquisador por interesse ou experiência prévia tem as categorias pré-definidas” 

(CAMPOS, 2004, p. 614). Nesse sentido foram criadas as seguintes pré-categorias: 

Acompanhamento e Controle; Dificuldades para o controle e acompanhamento. 

A análise e interpretação dos dados na pesquisa qualitativa, conforme Gil 

(2009) é um processo que se dá ao mesmo tempo da coleta de dados. Dessa 

maneira, inicia-se a análise na primeira entrevista, com a observação e leitura do 

primeiro documento. O autor cita Merriam (1998) que afirma que o processo de 

análise e a interpretação dos resultados vão se construindo ao longo do processo de 

coleta de dados. Assim, cada palpite ou insight direcionam a etapa do processo de 

coleta de dados, que vai transmitindo e esmerando as questões da pesquisa. 

Segundo Bardin (2004, p. 37) a análise de conteúdo.  
É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo é uma técnica para estudar a comunicação humana de 

maneira objetiva e sistemática e auxiliar na identificação das intenções e outras 



 

características dos comunicadores, revelando atitudes, interesse, crenças e valores 

dos grupos, identificando o foco de atenção das pessoas e grupos e descrevendo as 

atitudes e respostas aos meios de comunicação (GIL, 2009). 

 

 

3.5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela banca formada para qualificação 

do trabalho, registrado na Plataforma Brasil e submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro para avaliação das questões éticas em 

pesquisa. Nas entrevistas, cada profissional que consentiu em colaborar com esta 

pesquisa o fez por escrito, lendo e preenchendo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, cumprindo, assim, os Termos da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde 196/96 (ANEXO 4). 

As informações obtidas nesta pesquisa foram respeitadas e manipuladas 

somente pela pesquisadora, com a garantia de manter o anonimato quando a 

pesquisa for publicada. As informações e todos os materiais utilizados estão 

guardados e serão armazenados por cinco anos pela pesquisadora. Após este 

prazo, as gravações serão desconfiguradas e os materiais das transcrições das 

entrevistas serão destruídos por incineração. 

 

  



 

4 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Conforme registrado nos procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho, para a análise dos dados obtidos através da aplicação de roteiros de 

entrevistas, utilizou-se para as questões fechadas instrumentos estatísticos simples 

(frequências) e para as questões abertas a técnica de análise de conteúdo de 

Laurence Bardin. Dessa forma, foram criadas duas pré-categorias temáticas, que 

correspondem às necessidades da pesquisa para contemplar seus objetivos, 

acompanhamento e controle e dificuldades para o controle e acompanhamento. A 

amostra foi constituída de seis médicos, cinco enfermeiros, cinco técnicos de 

enfermagem e vinte e um agentes comunitários de saúde que aceitaram participar 

dessa pesquisa. Estes profissionais, por questões éticas, foram codificados com 

abreviaturas de cada categoria profissional: MED; ENF; TE e ACS. 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Médicos 

Como mostra o gráfico, na categoria profissional médica há predominância do 

sexo feminino com 67%. Os profissionais do sexo masculino são 33%. 
GRÁFICO 1: PERFIL DOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE (US) DA VILA VINTÉM, 
PADRE MIGUEL, SEGUNDO O SEXO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa       

 

Segundo Ferraz & Aerts (2005), a predominância de profissionais médicos do 

sexo feminino é comum, pois a mulher está muito ligada ao papel de cuidadora pela 

sociedade com responsabilidade pela educação, alimentação e cuidados com as 

crianças e os idosos (ELLIS et al.,1998 apud FERRAZ; AERTS,2005). 



 

Em relação à capacitação para atuar com os idosos na Estratégia de Saúde 

da Família da Vila Vintém, Padre Miguel, os médicos, na sua totalidade (100%), 

relataram não receberam a capacitação específica, como pode ser visto no gráfico 2. 
GRÁFICO 2: PERFIL DOS MÉDICOS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO A CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA, RJ, 2012.  
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Neste caso, a falta de capacitação contraria as diretrizes para o trabalho de 

educação em saúde dos Pactos pela Vida e de Gestão e dos Pactos pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão, que consideram a educação permanente como uma 

política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do 

SUS (BRASIL, 2006, p. 39). 

Contraria também a Portaria nº 2488/2011 que considera a educação 

permanente como uma importante “estratégia de gestão” para que ocorram 

mudanças no cotidiano dos serviços, atualização e aquisição de conhecimentos e 

habilidades até o aprendizado para o enfretamento dos problemas e desafios no 

processo de trabalho pelos profissionais de saúde envolvidos. De acordo com a 

Portaria é importante ajustar as ofertas de educação permanente, como cursos, por 

exemplo, com a situação e o contexto das equipes. 

Quando os profissionais de saúde não estão habilitados para identificar e 

interferir nas síndromes geriátricas, apesar de atuarem corretamente nos problemas 

clínicos isolados, evidencias indicam que devido à falta de treinamento específico 

para a avaliação da capacidade funcional os idosos internam em hospitais gerais 

porque não recebem assistência médica e psicossocial de acordo com suas 

necessidades, ocorrendo, algumas vezes, internações  de longa permanência ou 

reinternações (MOTTA; AGUIAR, 2007). 



 

Na tabela 1, podemos observar que nas equipes da Unidade da Vila Vintém 

quatro médicos (67%) têm menos de cinco anos de formatura, três (50%) têm menos 

de um ano de atuação no SUS e cinco (83%) atuam na ESF há menos de um ano. 
TABELA 1: PERFIL DOS MÉDICOS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO O TEMPO DE FORMAÇÃO E DE TRABALHO NO SUS E ESF, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

De acordo com Depresbiteris (2001 apud MOTTA; AGUIAR, 2007,p367) “o 

trabalho em saúde é determinado pelas relações interpessoais entre o profissional 

de saúde e o usuário”. Para atuar, o profissional tem que ter capacidade de utilizar 

os conhecimentos e habilidades adquiridos para desempenhar suas funções com 

responsabilidades na implementação das diretrizes de saúde do idoso, favorecendo 

a melhoria da qualidade de vida dos mesmos.  

Embora tenha ocorrido a contratação de médicos no ano de 2012 para 

completar as equipes de saúde da família de Vila Vintém, estas não foram 

acompanhadas de qualquer tipo de capacitação específica para o acompanhamento 

da população idosa, cuja complexidade extrapola, muitas vezes, o conhecimento 

clínico. Por isto, a contratação de profissionais despreparados, sem treinamento 

para exercer as funções de médico de família e, em especial em relação ao idoso, 

com pouca educação permanente e sem apoio técnico, contribuirá para aumentar o 

número de profissionais desinteressados e desestimulados e a rotatividade dos 

mesmos.  

A rotatividade de profissionais de saúde, principalmente o médico, causa 

dano aos usuários devido ao rompimento do vínculo entre o profissional da equipe e 

a população (MENDONÇA, 2009; BARBOSA; RODRIGUES, 2006 apud TAVEIRA, 

2010). 

  

Identidade 
Médicos 

Tempo de formação 
(meses/anos) 

Tempo de trabalho 

SUS ESF 

MED 1 1 ano 6 meses 6 meses 
MED 2 10 meses 6 meses 6 meses 
MED 3 33 anos 26 anos 2 meses 
MED 4 11 anos 4 anos 3 anos 
MED 5 4 anos 3 anos 7 meses 
MED 6 2 anos 9 meses 9 meses 



 

Quanto ao vínculo de trabalho, todos os médicos entrevistados informaram 

que foram aprovados em concursos e são contratados pelo Instituto de Atenção 

Básica e Avançada à Saúde (IABAS) através da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), conforme mostra a gráfico 3. 
GRÁFICO 3: PERFIL DOS MÉDICOS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO O VÍNCULO DE TRABALHO, RJ, 2012.  
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Os recursos humanos são os alicerces dos sistemas de saúde. Os 

profissionais de saúde contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população (CONASS, 2011). 

A contratação de trabalhadores da saúde qualificados e comprometidos com 

a população é importante para o Fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família. 

A vantagem de vínculos estáveis e legalmente protegidos, como estatutários e 

celetistas, é a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários dos profissionais, o 

favorecimento do vínculo de ligação dos profissionais com a comunidade e a 

diminuição da rotatividade destes profissionais (TAVEIRA, 2010).   

Segundo o CONASS (2011), o servidor estatutário - vínculo com a 

administração do estado, ingressa através de concurso público em Regime Jurídico 

Único (RJU) e o servidor celetista – subordinado às normas da CLT, tem contrato 

por prazo indeterminado para exercício de funções na administração direta, 

autárquica e fundacional.  

As políticas de gestão do trabalho são discutidas e pactuadas entre as três 

esferas de governo, com os trabalhadores, com as entidades sindicais e prestadores 

de serviço de saúde (BRASIL, 2009). 



 

No Brasil, uns dos principais fatores que levam a desqualificação dos serviços 

de saúde são os problemas relacionados ao campo da gestão e de formação de 

recursos humanos (BRASIL, 2009). 

A política de flexibilização adotada no SUS, na segunda metade da década de 

90, resultou na precarização das relações de trabalho, com baixos vencimentos e 

salários ou inadequadas condições de trabalho. O trabalho precário pode levar a 

uma situação de desproteção social quando exercido na ausência dos direitos 

firmados em contrato (BRASIL, 2009). 

As ações e os serviços de saúde são importantes. Cabe o poder público 

regulamentar, fiscalizar e controlar, a fim de proteger a vida da sociedade (BRASIL, 

2009). 

Observa-se que na tabela 2, em relação às especializações, que dos médicos 

que atuam na USF da Vila Vintém apenas um (16,7%) é generalista; os outros 

(83,3%) possuem outras especialidades. 
TABELA 2: PERFIL DOS MÉDICOS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL 
SEGUNDO AS ESPECIALIDADES, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Esta situação não está condizente com o proposto pela Portaria GM/MS nº 

2488, de 21 de outubro de 2011, isto é, o médico para atuar na Estratégia a 

especialidade (especificidade) deve ser a de médico generalista ou especialista em 

saúde da família ou, ainda, de médico de família e comunidade. 

  

Identidade 
Médicos Especialidades 

MED 1 Generalista 
MED 2 Dermatologia 
MED 3 Clin. Médica/nefrologia 
MED 4 Ginecologia 
MED 5 Gastrologia 
MED6 Clin. Médica 



 

 Enfermeiros 

Como mostra gráfico 4 na categoria profissional dos enfermeiros há 

predominância do sexo masculino (60%). Os enfermeiros do sexo feminino são 40%. 
GRÁFICO 4: PERFIL DOS ENFERMEIROS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO SEXO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
       

Embora a tendência seja basicamente feminina para a categoria profissional 

de enfermeiros, como cita Machado (2000) apud Ferraz & Aerts (2005), nesta 

situação, a predominância foi masculina. 

Quanto à capacitação para atuar no acompanhamento dos idosos hipertensos 

na Estratégia de Saúde da Família da Vila Vintém, Padre Miguel, o gráfico 5, abaixo, 

mostra que três enfermeiros (60%) não receberam nenhuma espécie de 

capacitação, mas, diferentemente dos médicos, dois (40%) foram capacitados.  
GRÁFICO 5: PERFIL DOS ENFERMEIROS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO A CAPACITAÇÃO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

A falta de capacitação desses enfermeiros (60%) contraria o Pacto pela 

Saúde (2006) e a PNAB (2011) que preconizam a capacitação e educação 

permanente para os profissionais de saúde do SUS para atuarem na atenção à 

saúde dos idosos. 



 

Na tabela 3 visualizamos o perfil dos enfermeiros de acordo com as suas 

especialidades: três (60%) possuem especialidades em SF e generalista e dois 

(40%) têm especialidades afins como a de Atenção Primária de Saúde, Saúde 

Coletiva e Gerontologia. 
TABELA 3: PERFIL DOS ENFERMEIROS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO AS ESPECIALIDADES, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Neste caso, alguns dos enfermeiros estão de acordo com a PNAB (2011), 

pois possuem a especialidade determinada pela portaria. Os outros 40% têm 

especialidade em Saúde Coletiva que, de certo modo, mantém alguma relação com 

a Estratégia de Saúde da Família como Gestão e Saúde Coletiva, Atenção Primária 

da Saúde (ATP Saúde). 

Observamos que todos (100%) os enfermeiros que atuam com os idosos 

hipertensos cadastrados na USF da Vila Vintém possuem mais de dois anos de 

formação e que quatro (80 %) têm mais de um ano de SUS e ESF, como mostra a 

tabela 4, a seguir. 
TABELA 4: PERFIL DOS ENFERMEIROS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO O TEMPO DE FORMAÇÃO E DE TRABALHO NO SUS E ESF, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

No dia a dia na ESF os enfermeiros exercem várias atividades nos campos da 

assistência, gerência, educação, formação, além da participação em projetos de 

extensão e pesquisa (VILLAS BÔAS et al., 2008). 

Para o profissional desenvolver um trabalho de qualidade tem que ter 

competência técnica para enfrentar os problemas e desafios no processo de 

Enfermeiros Especialidades 
ENF 1 Enf. Trab./Gestão e S. Coletiva. 
ENF 2 UTI Neo e Pediatria/ESF 
ENF 3 Terapia Intens./Auditoria/ESF 
ENF 4 Generalista 
ENF 5 ATP. Saúde/Gerontologia 

Enfermeiros Tempo de formação 
(meses /anos) 

Tempo de trabalho 
(meses/anos) 

SUS ESF 
ENF 1 2 anos 7 meses 7 meses 
ENF 2 9 anos 7 anos 7 anos 
ENF 3 7 anos e 10 meses 5 anos 2 anos 
ENF 4 2 anos 1 ano e 5 meses 1 ano e 5 meses 
ENF 5 4 anos 2 anos e 6 meses 1 ano e 1 mês 



 

trabalho e para tal há de considerar as ofertas de educação permanente para 

aquisição desses conhecimentos e habilidades (PNAB, 2011). 

Como mostra a tabela 4, embora os enfermeiros tenham mais de dois anos 

de formados, dois (40%) desses trabalhadores possuem pouca experiência de 

atuação SUS, com menos de dois anos de trabalho. Da mesma forma, em relação à 

experiência na ESF, três (60%) enfermeiros têm menos de dois anos de trabalho. A 

superação dessa situação implica numa agenda permanente de encontros, 

momentos de troca de conhecimentos e práticas de acolhimento, educação 

continuada e permanente que atendam as necessidades diárias. 

Conforme mostra o gráfico 6, abaixo, todos os enfermeiros (100%) que atuam 

na USF da Vila Vintém são concursados e contratados pelos IABAS e o vinculo de 

trabalho é CLT.  
GRÁFICO 6: PERFIL DOS ENFERMEIROS DA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, 
SEGUNDO O VÍNCULO DE TRABALHO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Os vínculos estáveis e protegidos legalmente como o vínculo estatutário e o 

celetista garantem os direitos trabalhista e previdenciário dos profissionais, diminui a 

rotatividade e favorece o vínculo de ligação dos profissionais de saúde com a 

população assistida pelos mesmos.  

  



 

 Técnicos de enfermagem 

Como mostra o gráfico 7 na categoria profissional técnico de enfermagem há 

predominância do sexo feminino (80%). Apenas um (20%) é do sexo masculino. 
GRÁFICO 7: PERFIL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA US DA VILA VINTÉM, 
PADRE MIGUEL, SEGUNDO O SEXO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

Esta situação corresponde às conclusões a que chegou Machado (2000 apud 

FERRAZ; AERTS, 2005) em relação à categoria profissional de enfermagem, que é 

basicamente do sexo feminino. 

Quanto à capacitação para atuar com os idosos hipertensos na Estratégia de 

Saúde da Família da Vila Vintém, Padre Miguel, como mostra o gráfico 8, três 

técnicos (60%) não receberam nenhuma forma de capacitação, sendo que os outros 

dois (40%) foram capacitados para esta finalidade específica no próprio módulo, 

quando este foi implantado na comunidade.  
GRÁFICO 8: PERFIL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA US DA VILA VINTÉM, 
PADRE MIGUEL, SEGUNDO A CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA, RJ, 2012.   
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Fonte: dados da pesquisa 

 

A situação dos técnicos de enfermagem se assemelha dos enfermeiros, em 

que alguns não receberam a capacitação, contrariando o Pacto pela Saúde (2006) e 

a PNAB (2011).  



 

Na tabela 5, observa-se que todos (100%) os técnicos de enfermagem que 

atuam com os idosos hipertensos cadastrados na USF da Vila Vintém possuem mais 

de nove anos de formação e têm mais de cinco anos de SUS e ESF.  
TABELA 5: PERFIL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA US DA VILA VINTÉM, 
PADRE MIGUEL, SEGUNDO O TEMPO DE FORMAÇÃO E DE TRABALHO NO SUS E 
ESF, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O papel do técnico de enfermagem é muito importante para a saúde da 

família e para a comunidade e, também, especificamente, para a saúde do idoso 

hipertenso. As suas atribuições estão estabelecidas pela Portaria nº 2488/2011. 

O técnico de enfermagem tem que participar de todas as práticas voltadas 

para os usuários, família e a comunidade adstrita. Na adoção dessas práticas estará 

desenvolvendo ações de acolhimento voltadas para produzir cuidados integrais para 

que as pessoas possam viver melhores e com qualidade de vida, mas para tal há 

necessidade de ampliar suas habilidades e capacitá-lo com educação continuada e 

permanente em saúde.  

Em relação ao vínculo de trabalho, como se pode visualizar no gráfico 9, 

todos (100%) os técnicos de enfermagem informaram que o vínculo de trabalho é o 

de estatutário (funcionário público do Município do RJ). 
GRÁFICO 9: PERFIL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA US DA VILA VINTÉM, 
PADRE MIGUEL, SEGUNDO O VÍNCULO DE TRABALHO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 

Técnicos de 
enfermagem 

Tempo de formação 
(meses/anos) 

Tempo de trabalho 
(meses/anos) 

SUS ESF 
TE 1 30 anos 23 anos 8 anos 
TE 2 44 anos 23 anos 6 anos 
TE 3 9 anos  6 anos e 6 meses 6 anos e 6 meses 
TE 4 33 anos 33 anos  5 anos  
TE 5 20 anos 7 anos  5 anos  



 

 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

Na tabela 6, abaixo, observa-se que 17 (81%) Agentes Comunitários de 

Saúde residem na comunidade há mais de 10 anos, e os demais (19%) entre quatro 

e nove anos. Em relação à ESF 14 ACS (67%) atuam na Estratégia de Saúde da 

Família há menos de cinco anos, enquanto os demais, sete ACS (33%), atuam na 

Estratégia entre cinco e doze anos.  
TABELA 6: PERFIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA US DA VILA 
VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO TEMPO DE RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE E DE 
ESF, RJ, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

A função dos ACS nas equipes de saúde da Família é destacada em realizar 

a interação da Unidade de Saúde (US) com a comunidade adstrita, atuando com as 

pessoas e famílias em seu domicílio contribuindo no conhecimento do universo no 

contexto social, cultural e econômico, como também identificando os fatores 

responsáveis pelo adoecimento dos usuários e estratégias resolutivas mais eficazes 

determinadas pela equipe de saúde. Para o agente comunitário de saúde é fácil esta 

interação da UBS com os usuários pelo fato de ser morador no território ou nas 

proximidades e conhecer a área (BRASIL, 1999; NUNES et al., 2002 apud GARCIA 

et al., 2006). 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde (ACS) 

Tempo de 
Residência 

(meses/anos) 
Tempo de ESF 
(meses/anos) 

ACS 1 45 anos 7 anos 
ACS 2 9 anos 3 anos 
ACS 3 40 anos 4 anos 
ACS 4 46 anos 12 anos 
ACS 5 58 anos 3 anos e 4 meses 
ACS 6 28 anos 3 anos 
ACS 7 40 anos ou mais 4 anos 
ACS 8 48 anos 6 anos 
ACS 9 30 anos 5 anos 

ACS 10 10 anos 1 ano 
ACS 11 34 anos 11 anos 
ACS 12 30 anos 3 anos e 4 meses 
ACS 13 25 anos 1 ano e 4 meses 
ACS 14 34 anos 1 ano e 2 meses 
ACS 15 30 anos 5 anos e 6 meses 
ACS 16 29 anos 1 ano 
ACS 17 7 anos 6 meses 
ACS 18 4 anos 1 ano e 1 mês 
ACS 19 20 anos 7 anos 
ACS 20 8 anos 3 anos 
ACS 21 33 anos 2 anos e 7 meses 



 

De acordo com o tempo de residência na comunidade, os ACS da Vila do 

Vintém preenchem o que está estabelecido pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 

1886/1997), isto é, residir no local no mínimo há dois anos, pois todos moram, pelo 

menos, há quatro anos. Deve-se destacar que são os únicos profissionais da equipe 

da Saúde da Família para os quais há essa exigência de residir no local de atuação. 

(BRASIL, 1994 apud FERRAZ; AERTS, 2005). A Lei nº 10507/2002, por sua vez, 

estabelece que os ACS devam apenas residir na comunidade.  

Em relação ao tempo de trabalho na ESF, observa-se uma rotatividade dessa 

categoria profissional. É importante a permanência no programa, pois o exercício da 

profissão de agente é construído com a prática diária. Há de se levar em conta a 

relação de amizade ou inimizade que há eles, considerados fatores importantes na 

integração profissional (FERRAZ; AERTS, 2005). 

Segundo o gráfico 10, todos (100%) os ACS informaram que são concursados 

e contratados pelos IABAS. O vínculo de trabalho é regido pela CLT.  
GRÁFICO 10: PERFIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA US DA VILA 
VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO O VÍNCULO DE TRABALHO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o gráfico 11, doze ACS (57%) relataram que receberam 

alguma capacitação para atuar com os idosos. Segundo estes ACS, quando o 

programa iniciou suas atividades dentro da comunidade era frequente a ocorrência, 

no módulo, de palestras, eventos e treinamentos sobre o tema. Atualmente, as 

dúvidas são esclarecidas em reuniões de equipes, realizadas semanalmente pelos 

médicos e enfermeiros. Os outros nove (43%) entrevistados não receberam 

qualquer forma de capacitação. 



 

GRÁFICO 11: PERFIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA US DA VILA 
VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA, RJ, 2012.  
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Fonte: dados da pesquisa 

 

A tabela acima mostra que 43% dos ACS não receberam capacitação, 

contrariando, dessa maneira, a Portaria nº 2488/2011, que afirma, determinando seu 

cumprimento, ser a educação permanente importante para atualizações do 

conhecimento e habilidades visando o enfretamento dos problemas no decorrer do 

processo de trabalho.  

Entretanto, estes profissionais relataram que as dúvidas são esclarecidas em 

reuniões de equipes, realizadas semanalmente pelos médicos e enfermeiros. Nesse 

sentido, cabe perguntar: será que os médicos e enfermeiros estão capacitados para 

tal, já que nem todos, como registrado anteriormente, receberam sequer alguma 

capacitação? Atuam com o aprendizado do curso superior? Será suficiente? 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS IDOSOS HIPERTENSOS CADASTRADOS 

 

Os dados levantados pertinentes às variáveis selecionadas para contemplar 

as características dos idosos hipertensos cadastrados foram analisados através das 

suas frequências absolutas e relativas (percentuais). 

Entre os 183 idosos hipertensos identificados cadastrados registrados no 

SIAB e no Sistema VITA CARE, residentes no território coberto pela USF da Vila 

Vintém do CMS de Padre Miguel, há predominância do sexo feminino (63%). Os 

idosos do sexo masculino são 37% (GRÁFICO 12). 
GRÁFICO 12: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO O 
SEXO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 

          

Como exposto em vários trabalhos que indicam a predominância do sexo 

feminino após 60 anos e também verificado na 1ª pesquisa realizada no Rio de 

Janeiro sobre a condição de saúde e vida dos idosos na cidade, aqui também houve 

o predomínio das mulheres. Segundo Carneiro (2006) a feminização nos idosos 

acontece porque as mulheres buscam os serviços de saúde mais amiúde e 

prematuramente do que os homens. 

Em relação à escolaridade dos idosos hipertensos cadastrados podemos 

observar no gráfico 13 que os resultados apontam que eles têm níveis de instrução 

diferenciados e que a predominância é do Ensino Fundamental Incompleto (65%), 

Entre os demais, 3% de idosos hipertensos do sexo feminino não sabem ler e 

escrever (NLE), 13% têm o Ensino Fundamental Completo, 8% o Ensino Médio 

Incompleto, 9% o Ensino Médio Completo, 1% o Ensino Superior Incompleto e 1% o 

Completo.  
GRÁFICO 13: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO A 
ESCOLARIDADE, RJ, 2012. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se que desses idosos hipertensos, 57% vivem com renda mensal de 
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meio até um salário mínimo. Embora que a metade dos identificados esteja 

aposentada, 63% não trabalham e 34% realizam ainda alguma atividade econômica 

como costureiras, vendedores, entre outras, para ajudar nas necessidades diárias, 

como mostram os gráficos13, 14 e 16. 
GRÁFICO 14: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO A 
RENDA MENSAL, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 
 
GRÁFICO 15: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL SEGUNDO A 
CONDIÇÃO DE APOSENTADORIA, RJ, 2012. 
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GRÁFICO 16: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO A 
ATIVIDADE LABORAL, RJ, 2012. 
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A pouca escolaridade e pouca renda estão ligadas à carência de informação e 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A situação econômica precária 

desfavorece as condições dignas de vida, e para melhorar, alguns idosos mesmo 

estando aposentados participam do mercado de trabalho para ajudar nas despesas 

diárias (CARVALHO et al., 1998 apud LOZZI et al., 2010). 

Entre os idosos mais pobres, com rendimento de até um salário mínimo, as 

taxas de prevalência de incapacidade funcional são maiores do que entre os que 

apresentam o rendimento de mais de cinco salários mínimos indicando que as ações 

de medidas preventivas contribuem com a diminuição do declínio funcional e 

melhoria da condição física e de vida (BRASIL, 2009). 

Com o envelhecimento existe a possibilidade do aparecimento de 

enfermidades e para seu enfrentamento há necessidade de se ter recursos para a 

solução desses problemas de saúde, caso contrário, ocorrerá o agravamento da 

situação, podendo levar o idoso à morte. Neste contexto, as equipes de SF devem 

buscar meios para solucionar as necessidades desta população crescente nos 

serviços de saúde (FELICIANO et al., 2004 apud LOZZI et al., 2010). 

O gráfico 17 mostra que dos idosos hipertensos identificados cadastrados 

28% estão vivendo com os companheiros, 26% estão morando com os filhos, 24% 

vivem sozinhos e 22% vivem com os companheiros e filhos.  

De acordo com a ficha “A” e o sistema informações VITA CARE, todos os 

idosos residem em moradias de alvenaria, com luz elétrica, água encanada e com 

esgoto tratado. 
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GRÁFICO 17: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO 
AS CONDIÇÕES DE VIDA, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

Segundo Glaser (1994; SAAD, 2004 apud CAMARGO; RODRIGUES, 2008) 

velhice não significa doenças ou incapacidades, porém, nesta fase os idosos podem 

estar mais susceptíveis as enfermidades. Os idosos que moram com outras 

pessoas, independente de serem parentes ou não, estas podem auxiliá-lo em caso 

de problema de saúde. Aqueles que residem sozinhos, contudo, podem ser 

considerados desprotegidos diante dos apuros que possam surgir. 

Nesse contexto de apoio e auxílio aos idosos em situação de risco ou 

fragilidade pode-se pensar e incentivar o desenvolvimento do apoio social, entendido 

como “um processo de interação onde os relacionamentos entre grupos de pessoas, 

pelo contato sistemático, estabelecem vínculos de amizade e de solidariedade, 

contribuindo para o enfretamento das diversidades, com benefícios à saúde física, 

mental e social” (DOMINGOS E MENEZES, 2005 apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010, 

p. 109). 

Nesse sentido, a rede de apoio social é definida como “um grupo de pessoa 

com os quais o indivíduo mantém contato ou alguma forma de vínculo social, que 

pode ou não oferecer ajuda em diversas situações ao longo da vida” (GRIEP, 2005 

apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010, p. 109). 

A rede de apoio social pode influenciar no processo saúde doença 

favorecendo na proteção dos indivíduos, inclusive os idosos, reduzindo o 

isolamento, auxiliando mutuamente e diminuindo o risco de enfermidades (CASSEL, 

1974; GRIEP, 2005 apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010).  

É importante para a saúde dos idosos manterem relações sociais positivas, 

isto é, contato com familiares e amigos, para a manutenção da saúde, na prevenção 



 

contra doença e ajuda no processo de cura. A falta do apoio familiar e social é um 

fator de risco para o aparecimento e agravamento de enfermidades (VALLAS, 1999 

apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010).   

A equipe de Saúde da Família da Vila Vintém tem que estar atenta, pois há no 

seu território 24% de idosos hipertensos que vivem sozinhos e que necessitam estar 

integrados em encontros sociais e para tal devem ser motivados, a fim de evitar o 

isolamento e enfermidades. 

Em relação ao hábito de fumar, o gráfico 18 mostra que 89% dos idosos 

hipertensos residentes cadastrados na área coberta pela USF da Vila Vintém, 

portanto, a maioria, não é tabagista e que apenas 11% fazem uso do tabaco.  
GRÁFICO 18: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO O 
HÁBITO DO TABAGISMO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

O tabagismo é considerado uma doença causada pela dependência da 

nicotina e é a maior causa evitável de adoecer e de morte em nosso país. Esta 

doença é fator de risco para as doenças crônicas e fatais, como o câncer e as 

doenças cardiovasculares (BRASIL, 2003 apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010). 

A prevalência de fumante no Brasil está caindo de 32% em 1989 para 16,2% 

em 2007. No mesmo ano a proporção de fumantes nos idosos foi menor com 9,5% 

(BRASIL, 2007 apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010). 

O tabagismo nos idosos é um problema que envolve a qualidade de vida, na 

saúde como também contribui para o risco morbimortalidade (SMS-RJ/SMU/IMUPP, 

2010). 



 

Como vimos no gráfico 18, à maioria dos idosos não é fumante. Isto pode 

indicar que está ocorrendo mudança de estilo de vida mais saudável ou imposição 

por restrições médicas das equipes SF. 

De acordo com os gráficos 19 e 20, abaixo, 92% dos idosos hipertensos 

identificados cadastrados, maioria absoluta, portanto, não têm Plano de Saúde. 

Apenas 8% possuem algum tipo de Plano de Saúde. Entre esses idosos, 78% 

utilizam a Unidade de Saúde da Família da Vila Vintém do CMS de Padre Miguel e, 

deles, 23% também recorrem a outros serviços de saúde, como os hospitais 

públicos. Apenas 11% utilizam a rede privada.  
GRÁFICO19: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO A 
UTILIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

 

GRÁFICO 20: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO A 
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 



 

Os idosos, em sua maioria, recorrem ao serviço público e, em especial, à 

unidade ESF que deve estar preparada para recebê-los com atendimento prioritário 

e estrutura física adequada. Devem ser assistidos pela equipe multiprofissional, 

realizando a avaliação global e identificando as patologias de acordo com o grau de 

risco. De acordo com os agravos apresentados, eles deverão ser referenciados para 

os níveis secundários ou terciários conforme as patologias e os serviços oferecidos 

no território. O acompanhamento da saúde dos idosos hipertensos deverá ter uma 

atenção integral e coordenada (BRASIL, 2008). 

Um número reduzido de idosos pode ter o privilégio de dispor de um plano de 

saúde para cobrir as suas necessidades de saúde, isto fica evidente quando se 

constata que 8% dispõem desse serviço. A procura pelo sistema privado de saúde 

pode significar que este usuário teve dificuldades no atendimento no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Por outro lado, para possuir algum tipo de plano de saúde é 

porque este idoso está atrelado a uma classe reduzida, de maior renda, 

provavelmente, naquele grupo que tem mais escolaridade (SMS-RJ/SMU/IMUPP, 

2010). 

Os idosos hipertensos identificados cadastrados na USF da Vila Vintém, além 

da hipertensão arterial, alguns possuíam outras comorbidades associadas como: 

Diabetes Mellitus (70%), deficiência cognitiva (9%), deficiência visual e motora (6%), 

acamados (5%) e câncer e obesidade (2%). Há uma prevalência do sexo feminino 

na maioria das comorbidades, como mostra o gráfico 21. 
GRÁFICO 21: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO 
AS COMORBIDADES ASSOCIADAS E SEXO, RJ, 2012. 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

 



 

GRÁFICO 22: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS IDENTIFICADOS CADASTRADOS 
NO TERRITÓRIO COBERTO PELA US DA VILA VINTÉM, PADRE MIGUEL, SEGUNDO 
OS PERCENTUAIS DAS COMORBIDADE, RJ, 2012. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os idosos são mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças crônicas 

que, em algumas situações, levam à limitação das atividades, refletindo em sua 

autonomia e independência, como também podem acarretar as internações, muitas 

vezes de longa permanência (VERAS 1997; CAVALCANTI; SAAD, 1990; LEBRÃO; 

DUARTE, 2003 apud SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010). 

Como mostra no gráfico 10, acima, há prevalência do sexo feminino, 

indicando que as mulheres buscam mais os serviços de saúde do que os homens. 

Deste modo, elas identificam os problemas de saúde mais precocemente e podem 

realizar o tratamento das enfermidades com medidas de prevenção e controle, 

evitando as complicações.  

Nos gráficos 21 e 22, pode-se observar que os idosos além da hipertensão 

arterial apresentam outras enfermidades associadas. Esta situação se assemelha 

com o que foi exposto na Pesquisa realizada no Rio de Janeiro sobre as condições 

de saúde e vida dos idosos em 2006. As morbidades relacionadas pela pesquisa 

foram: hipertensão arterial, artrite, catarata, depressão, osteoporose, diabetes e 

câncer, entre outras. Nesta pesquisa fica claro que são enfermidades controláveis e 

preveníveis através de ações assistenciais, as quais devem ser acrescentadas 

medidas promocionais e preventivas como: atividade física, alimentação saudável, 

redes de convívio social e de apoio, sistematizadas e amplamente oferecidas. Os 

serviços de saúde devem, por isto, estar preparados para receber esta população 

numericamente importante e complexa (SMS-RJ/SMU/IMUPP, 2010). 
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4.3 CATEGORIA: ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

         

Para contemplar o objetivo da pesquisa, acompanhamento e controle dos 

idosos hipertensos, no que diz respeito às ações desenvolvidas pelas equipes 

Saúde da Família, foi criada esta categoria temática e elaborados roteiros de 

entrevistas para os profissionais de saúde da unidade selecionada como campo de 

pesquisa, com a finalidade de fornecer dados capazes de responder este objetivo. 

As questões abertas e fechadas foram baseadas, fundamentalmente, nas 

responsabilidades deste nível de atenção e respectivas atividades estratégicas, 

preconizadas pela Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/01/2001). 

Entre elas: diagnóstico de casos e diagnóstico clínico; busca ativa dos casos através 

da medição de pressão arterial de usuários e visita domiciliar; tratamento dos casos 

com acompanhamento ambulatorial e domiciliar e fornecimento de medicamentos; 

diagnóstico precoce de complicações através de realização ou referência para 

exames laboratoriais e outros necessários para o diagnóstico; medidas preventivas 

por ações educativas para o controle de condições de risco como obesidade, vida 

sedentária, tabagismo e prevenção de complicações.  

A pesquisa de campo mostrou que as equipes de Saúde da Família da Vila 

Vintém, de um modo geral, acompanham seus usuários cadastrados, incluindo os 

idosos hipertensos, da seguinte maneira: cada equipe, por dia, escala um ACS para 

ajudar no atendimento de consultório com o enfermeiro e o médico, e outro, que se 

coloca na porta de entrada da Unidade, para o acolhimento, com as agendas para 

marcação de consultas dos usuários que ali chegam para enfermeiros e médicos e a 

das visitas domiciliares. 

Assim, quando chega algum usuário na Unidade, este é imediatamente 

acolhido e sua necessidade avaliada e, caso haja necessidade de uma avaliação 

médica, é encaminhado ao consultório por este ACS, caracterizando, assim, o 

procedimento para a demanda espontânea. 

Os outros ACS, neste dia, realizam visitas domiciliares nas suas microáreas e 

qualquer intercorrência que aconteça com algum usuário durante a visita domiciliar 

esta é comunicada, por telefone, para as equipes (enfermeiros e médicos), que 

orientam, em caso de urgência, o encaminhamento para a UPA mais próxima da 

residência do usuário e, caso contrário, tentam resolver pelo telefone ou com o 

deslocamento do médico e/ou enfermeiro e/ou técnico de enfermagem até a 



 

residência do usuário, que, se estiver em condições, é convidado a comparecer a 

Unidade da Saúde da Família. 

Cada equipe tem o seu dia para realização de reunião semanal, quando são 

discutidos os problemas, as questões apresentadas e esclarecidas as dúvidas que 

surjam, como também é vista à agenda de marcação de consultas feita pelos ACS 

na porta de entrada da Unidade, bem como, nas visitas domiciliares. 

Da mesma maneira, cada equipe seleciona dias diferentes da semana, onde 

todos os seus profissionais realizam visitas domiciliares em sua macroárea para 

aqueles casos de relevâncias, isto é, para aquelas situações especiais em que o 

usuário não pode ir a Unidade e as propostas na reunião. A equipe que permanecer 

na Unidade atenderá os casos que aparecerem desta equipe que estiver atuando 

em visita domiciliar.  

As falas abaixo selecionadas demonstram como é realizada a busca dos 

casos de hipertensão e o acompanhamento dos idosos hipertensos: 
“A captação desse idoso através do agente de saúde. A gente tem todos os 
agentes, tem o número determinado de pacientes. Eles (agente de saúde) 
têm esses números e aí é feita a captação através dele. A gente faz a 
marcação de consulta para o médico. Quando a gente ainda não tava com a 
equipe completa, a gente fazia a transcrição de receita, a partir de então 
que entrou o médico, a gente faz as consultas trimestrais... A gente faz 
todos os parâmetros biométricos deles, a gente faz o acompanhamento” 
(Enf. 1). 
 
“Oh! A gente funciona de um jeito! Ele vem aqui, a gente faz um mapa... faz 
um mapa ou ele traz uma receita antiga. Renovo, faço o mapa... Continuo 
fazendo o mapa... Peço para ele voltar 15 dias para ver se a pressão está 
estável. Se estiver estável mantenho a prescrição e daqui a seis meses, se 
ele não sentir mal e não tiver nada, ele volta para conversar comigo tudo 
marcado através do agente...” “A consulta, normalmente, a gente avisa o 
paciente... Quando vencer a última... (porque a prescrição vale por seis 
meses, neh! Então valendo por seis meses)... no último mês do vencimento 
pede para o seu agente marcar uma consulta para você vir comigo” (Med. 
1). 
 
“Os agentes marcam as consultas... Os pacientes que eu diagnostico e 
acho que ele tem que ter um intervalo menor, eu trago eles para mim. E 
aqueles que têm necessidade de fazer visita domiciliar e acompanhamento 
da hipertensão em casa, porque são acamados, são debilitados, eu vou a 
casa” (Med. 2). 
      
“Bom, como que a gente faz? A gente faz o acompanhamento deles 
normalmente em VD, porque até então como enfermeiro a gente só pode 
fazer o acompanhamento. Então, quando você chegar à residência do 
idoso, neh, e ele te levar uma queixa, aí sim, você traz essa queixa pro seu 
médico, neh, e junto com o médico faz uma avaliação e... e chama o idoso 
para consulta... já marca, entendeu?!” (Enf. 2). 

 



 

A hipertensão arterial quando é identificada deve ser monitorada 

regularmente, por ser uma patologia que é para o resto da vida e que pode levar a 

sequela e morte (SMELTZER; BARE, 2006 apud RIBEIRO, 2007). 

Há necessidade de mudança de estilo de vida, mas isto requer um processo 

educativo para que ocorra a transformação, que deverá ser lenta e continua. Assim 

sendo, os profissionais das equipes da Saúde da Família que assistem estes idosos 

hipertensos deverão desenvolver ações que atendam as necessidades de cada um, 

proporcionais à pretensão de se manter o tratamento por um tempo prolongado 

(ALMEIDA, 2004 apud RIBEIRO 2007).  

Segundo a portaria GM/MS nº 2488, de 21 de outubro de 2011, todos os 

profissionais da equipe de Saúde da Família deverão realizar ações de atenção à 

saúde conforme a necessidade de saúde da população idosa local, bem como as 

previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a atenção à saúde 

buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de 

vigilância à saúde; promover a mobilização e a participação da comunidade, 

buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade 

que possam potencializar ações intersetoriais e realizar outras ações e atividades a 

serem definidas de acordo com as prioridades locais.    

Com base nas determinações da Portaria explicitadas acima, os profissionais 

das equipes que participaram da pesquisa foram questionados sobre quais as 

atividades que eram desenvolvidas com os idosos hipertensos cadastrados. As 

falas, abaixo, respondem as indagações da pesquisa em relação às ações 

preventivas e de controle do idoso hipertenso: 
“Aula de artesanato dentro da comunidade dada pelo posto... Grupo de... O 
que mais vai valer é a academia porque vão se animar em vir fazer, 
entendeu?! A vida na favela não é fácil. Graças a DEUS que vai fazer um 
mês que tá bem tranquilo. Eles se acabam deprimindo e não saindo de casa 
com medo” (Med. 1). 
 
“Olha! Agora a gente tá começando a ter a academia carioca, neh. Mas a 
gente orientava caminhada, a hidroginástica, como a gente tem a Vila 
Olímpica, ali, e é aberta a comunidade. A gente fazia a orientação de fazer 
exercícios físicos, caminhada, principalmente, neh, pra tá diminuindo, neh... 
a pressão... colesterol... tudo! da uma melhorada muito boa” (Enf. 1). 
OBS.: Estes profissionais tiveram as falas semelhantes acima descritas: 
Enf. 2; Tec. Enf. 1; Tec. Enf. 2; Tec. Enf. 3; ACS. 1; ACS. 8; ACS. 10; ACS. 
12; ACS. 14; ACS. 19). 
OBS.: a academia carioca está para ser inaugurada na Unidade. 



 

“Orientação dietética” (Med. 5). 
 
“Atividade física” (Med. 4). 
 
“Momentaneamente, nós temos o grupo de, no caso, de sexo feminino, 
grupo de fuxico. Esse grupo é conduzido pelos agentes comunitários, de 
forma interdisciplinar. Todas as equipes, cada um com sua experiência 
participam deste grupo, só que é predominantemente de sexo feminino” 
(Enf. 3). 
OBS.: Estes profissionais tiveram as falas semelhantes acima descritas: 
Tec. Enf. 3; Tec. Enf. 5; ACS. 9; ACS. 10). 
 
“Eu acho mais interessante à gente tá associando essa questão nos 
interesses deles... Aqui não funcionaria... tem uma dificuldade muito grande 
por conta desse fator social, que se constrói ao longo dos anos... Por falta 
de educação..., entendeu?! Então assim tá associando as essas 
comorbidade, fazendo ações voltadas pra diabetes, pra hipertensão, 
entendeu?! Pra doenças degenerativas em geral, pra câncer uma coisa que 
eles se interessam bastante, etc. De certa forma, dentro dessa temática, tá 
levando outros tipos de conteúdos, entendeu?! Um bem estar do idoso..., 
atividade lúdica em geral...” (Enf. 4). 

 

Como proposto pela Portaria GM/MS nº 2488/2011 as ações de atenção à 

saúde são importantes para o enfretamento dos problemas de saúde da pessoa 

idosa, porém, como podemos notar estas alternativas são pouco exploradas pelos 

profissionais das equipes e estas ações contribuem em muito na assistência de 

saúde dos idosos hipertensos. 

Quando perguntados como eram realizadas as marcações e 

encaminhamentos de consultas e exames especializados (referências), se eram 

demoradas as contrarreferências, os médicos e enfermeiras responderam que 

dependia do Sistema de Regulação (SISREG) e que eram demoradas e que quando 

recebiam alguma resposta (contrarreferência) estas eram transmitidas verbalmente 

pelos próprios usuários.  
“Eu encaminho para especialista só quando eu tenho dúvida: o exame tá 
normal... a pressão tá normal... o paciente não tem nenhuma queixa... ele 
continua com acompanhamento ambulatório comigo... Começou ter queixa 
cardíaca... Começou a ter alguma queixa fora do padrão de ambulatório... 
Peço o máximo de exame que conseguir... eletro... Se vier com alguma 
alteração... eu encaminho...” “Eletro tem aqui, mas não tem laudo... O laudo 
é com especialista... Especialista é com Sisreg...” (Med. 1). 

 

Quando questionados sobre quais as especialidades que são mais 

demoradas para marcação de consultas e exames especializados. Os médicos e 

enfermeiros entrevistados, responderam: 7 (64%) disseram que a oftalmologia é a 

especialidade mais demorada; 3 (27%) disseram ser a ortopedia, neurologia e 

cardiologia e 3 (9%) afirmaram que a alergista, endocrinologia, gastroenterologia e 



 

cirurgia são as especialidades que levam maior tempo para a marcação de 

consultas. Só foram considerados 10 profissionais, porque o enf. 4 disse que não 

sabia responder a questão. 

Entretanto, 9 (81%) desses profissionais entrevistados disseram que também 

dependem do SISREG.  

Quanto ao tempo para a marcação dos exames especializados pelo SISREG, 

os profissionais assim se manifestaram: 
“Depende! ultrassom, mamografia, estas coisas que tem muita campanha... 
acabam sendo fácies, normalmente no máximo um mês, para marcar. A não 
ser com urgência, com urgência normalmente marca rápido... Agora... TC, 
ressonância e eletro com laudo... bota uns dois ou três meses” (Med. 1). 

 

Questionados sobre o recebimento da contrarreferência, todos os médicos 

responderam que não as recebiam e que eram importantes para o controle 

acompanhamento da hipertensão dos idosos. A fala, abaixo selecionada, explicita 

com clareza o problema: 
“A gente pede, tá! A gente pede! A gente fala com o paciente... Marcou, foi 
lá! passa as respostas para gente, porque a gente pede!” (Med. 1). 

 

Segundo Lemões (2009), o sistema de referencia e contrarreferencia é uma 

maneira de articulação entre os serviços de saúde. E que a referencia ocorre 

quando um serviço de baixa complexidade encaminha o usuário a um serviço de alta 

complexidade para consulta e/ou exames específicos e o acompanha. Dá-se o nome 

de contrarreferencia, quando a situação foi resolvida e o paciente retorna ao serviço 

de origem para dar prosseguimento o seu acompanhamento. “Esta articulação deve 

garantir a continuidade de ações preventivas e curativas, tanto individuais como 

coletivas” (CECÍLIO, 2004 apud LEMÕES, 2009, p. 198). 

Com a finalidade de facilitar o entendimento sobre o questionamento em 

relação à marcação de consultas especializadas, cabe registrar que a Central de 

regulação SISREG, de acordo com o manual do regulador - SISREG III (2008) é o 

Sistema Nacional de Regulação, sistema on-line, produzido para gerenciar o 

complexo regulatório desde a rede básica com marcação de consultas e exames 

especializados à internação hospitalar, prestando um serviço humanizado, com 

controle do fluxo e utilizando os recursos da melhor maneira possível. 

Podemos observar que o sistema de regulação não funciona adequadamente, 

prejudicando o encaminhamento dos usuários ao acesso dos serviços necessários. 



 

Como também foi constatado a inexistência ou a precariedade da contrarreferência, 

mostrado na fala do médico 1 que diz “A gente pede! A gente pede!... Os pacientes 

que dão as respostas para gente, porque a gente pede!”. 

O que se observa é que a falta de apoio técnico para as equipes de Saúde da 

Família, como o funcionamento inadequado do sistema de regulação, a falta de 

empenho dos gestores do sistema em melhorar esta situação e também o 

desinteresse e despreparo dos médicos que atuam nos níveis secundários e 

terciários em relação aos serviços prestados prejudica a integralidade e a 

continuidade da assistência dos cuidados dos usuários cadastrados. 

A visita domiciliar (VD) é uma das ações realizadas pelos profissionais de 

saúde para estabelecer cuidados adequados e específicos para as necessidades 

apresentadas pelos usuários que estão impossibilitados temporariamente ou 

permanente de comparecer a Unidade de saúde, considerada como atividade 

importante para que os idosos hipertensos, em questão, não fiquem com os seus 

tratamentos negligenciados (BRASIL, 2006).  

Diante da importância da VD, os profissionais das equipes de SF foram 

questionados pela pesquisadora objetivando conhecer em que situação eles 

realizavam a visita domiciliar aos idosos hipertensos. Todos os profissionais realizam 

VD. Cada equipe tem um dia da semana, pré-agendado para a realização de VD. E 

os grupos que serão visitados são todos aqueles casos previamente discutidos na 

reunião de equipe, principalmente aqueles apontados pelos agentes comunitários de 

saúde. 
“Toda a sexta feira eu faço visita domiciliar. Normalmente tento fazer 
revezamento entre os agentes, neh... E aí, o que foi apontado pelos 
agentes. Normalmente os pacientes que tem maior dificuldade de vir à 
unidade... paciente que tiveram neném, estas coisas assim... Entendeu?!... 
Tem grupo para poder toda a sexta visitar um grupo” (Med. 1). 
 
“Faz visita domiciliar, neh! Toda a semana existe visita com os médicos. 
Tem , o próprio agente de saúde que orienta, informa quem tá precisando, 
neh?... de visita domiciliar” (Med. 3). 
 
“Geralmente quando o paciente tem uma complicação, o paciente... ou ele é 
paciente acamado, paciente amputado, por algum motivo ou muitas vezes 
não pode vir por causa dos movimentos... Porque, geralmente, como eles 
vêm aqui, no caso de visita domiciliar é quando a pessoa é bem...” (Enf. 5).  

 

O número de idosos que residem sozinhos vem aumentando no Brasil, 

alcançando a proporção de 13,2% em 2006 (BRASIL, 2007 apud CAMARGO; 

RODRIGUES, 2008). Por estarem sozinhos, eles estão susceptíveis e 



 

desguarnecidos de apoio familiar diante das dificuldades por problemas de saúde. 

Cabe, portanto, aos profissionais de saúde das equipes da ESF identificar estes 

idosos hipertensos que residem sozinhos em seu território de abrangência e serem 

resolutivos em relação aos seus problemas sociais e de saúde.  

As falas abaixo selecionadas demonstram como os profissionais das equipes 

fazem o acompanhamento com os idosos que residem sozinhos. 
“A gente vai em casa. A gente vai em casa... Avalia em casa... pede para o 
agente quando chegar aqui, lembrar a gente o nome, neh, porque tem muita 
gente, aí, a gente faz todos os pedidos de exames e na outra sexta , a 
gente vai com o técnico de enfermagem fazerem todos os exames” (Med. 
1). 
 
“A gente faz visita domiciliar com mais intensidade dependendo do caso” 
(Enf. 5). 
          
“Com visita do médico que vai na casa... Do médico ou do enfermeiro na 
casa... Da equipe na casa”(Acs. 14).    

 

Morais Neto e Castro (s/d) entendem como grupos vulneráveis o grupo de 

indivíduos portadores de determinadas enfermidades ou agravos, o de indivíduos 

portadores de fatores de risco e também o de indivíduos e famílias com problemas 

sociais. A atuação das equipes da ESF é identificar a população exposta a tais 

vulnerabilidades nas suas áreas de abrangência e serem resolutivas às 

necessidades sociais e de saúde. 

Os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) foram questionados sobre 

o acompanhamento dos idosos hipertensos que apresentam algumas deficiências 

físicas, mentais, visuais e etc. As falas abaixo selecionadas demonstram a postura 

desses profissionais diante dessa realidade.  
“Ah, eu levo todos eles na brincadeira! a gente tenta brincar. A maioria deles 
ficam deprimidos... Aí a gente fala com o pessoal do NASF para vê se entra 
com um apoio. Eu tento levar eles para ter uma aula de artesanato dentro 
da comunidade dada pelo posto... A gente tenta fazer com que eles 
apareçam lá, neh! Para vê que tem outras pessoas na mesma situação que 
eles que também vivem, porque não viver?! Neh! Então a gente tenta dá 
uma levantada se..., em última hipótese, entrar com um antidepressivo para 
vê se eles se animam...” (Med. 1).   
  
“Esses pacientes a gente geralmente faz visita domiciliar. É um atendimento 
como se ele tivesse aqui, só que é mais fácil para ele porque a gente vai em 
casa, neh?!” (Med. 2).  
 
“É feito do entendimento de saúde multidisciplinar, entendeu?! Vai o 
enfermeiro como sempre levantar o caso, conhecer a história daquele 
paciente tendo entendimento que há necessidade de alguma coisa que fuja 
do dele... Vai convocando o pessoal do NASF já tem uma psicóloga, já tem 
uma T. O., tem uma médica que faz parte da equipe básica e daí para frente 
a abordagem é feito dentro desse aspecto multidisciplinar” (Enf. 4). 



 

“A gente tem que adaptar a nossa linguagem, neh! A nossa maneira de 
trabalho para esse idoso. Por exemplo: tem idoso que tem dificuldade 
visual... Faz desenho... Tem adaptar... Dá aquele jeitinho para você chegar 
ao entendimento dele” (Enf. 5). 

 

O acolhimento é um dos dispositivos da Política Nacional de Humanização e 

uma maneira de organizar o processo de trabalho em saúde. Que possibilita atender 

a população que procura os serviços de saúde de maneira adequada, preservando o 

acesso universal, acolhendo, escutando e atendendo as demandas e as 

necessidades apresentadas dando respostas resolutivas e com continuidade nos 

serviços (BRASIL, 2004 apud LITWINSKI, 2011). 

Quando questionados sobre o que é feito quando os idosos apresentam 

alguma intercorrência médica, os profissionais assim responderam (as falas mais 

expressivas foram selecionadas a seguir):  
“A gente convoca... Ele vem aqui. O paciente tá com sinais e sintomas de 
pressão elevada, neh. Ele já vem aqui. A gente faz: Verifica a pressão dele, 
tá elevada... O paciente vem, automaticamente já entra. Mesmo sem 
marcação, sem nada... É prioridade! Então o paciente com pressão elevada, 
diante disto tem prioridade no atendimento... Então bota para dentro da sala 
e vamos vê o que tá acontecendo?! Não tá tomando o remédio? Tá 
tomando? Tá faltando? O que tá acontecendo? A gente faz isso, e aí 
adéqua o problema dele” (Enf. 1). 
 
“... Então, procura a Unidade, aí geralmente quem atende sou eu, o 
enfermeiro, dependendo do caso eu passo a consulta para o atendimento 
médico, o médico da equipe... Geralmente é por mim e depois passa para o 
médico dependendo do caso... Porque às vezes tá mais ansioso do que 
realmente algum problema de saúde” (Enf. 5). 
 
“Vejo o dia da semana que estou ali no momento e, e conforme for eu peço 
pra dirigir ao posto de saúde mais rápido possível, tá, quando não, vejo que 
no máximo, no máximo ir até amanhã... Amanhã sei que a doutora não vai 
poder te atender, então vá para o UPA, procura uma Unidade de Saúde 
porque você não pode é ficar em casa. Alerto sempre isso, entendeu?! Não 
vai ficar em casa do jeito você que está, não. Vê se da tempo de ir hoje 
mesmo. Eu e outras colegas agem assim” (Acs. 5). 
 
 “Ah, eu comunico a minha equipe, comunico a enfermeira... eu anoto o que 
a pessoa tá sentindo, aí trago a demanda pra enfermeira, ela agenda a 
consulta, quando eu trago a consulta, ela agenda... Eu levo na casa da 
pessoa a consulta, a data marcada. Quando a pessoa tem condição de vir à 
consulta,quando não tem condição de vir à consulta, aí tem que agendar 
com a enfermeira ou com alguém da equipe técnica para ir lá fazer uma 
visita na residência” (Acs. 8). 
OBS.: Este profissional teve a fala semelhante acima descrita: Acs. 14. 

 

Segundo Silvestre & Costa Neto (2003) as ações em saúde do idoso 

objetivam mantê-lo na comunidade com a família de forma digna e confortável. 

Interná-lo em hospital, asilo ou casa de repouso, seja por curta ou longa 



 

permanência causa deterioração na capacidade funcional e autonomia. Porém, 

assisti-lo no domicilio requer comprometimento funcional, programas de orientações 

e informações, apoio de profissionais de saúde capacitados e suporte familiar. Isto é, 

o cuidado do idoso deve estar fundamentado na família, na atenção básica de 

saúde, proporcionada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) pela Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) conectada com o sistema de saúde. 

Baseados nisso, os profissionais de saúde da ESF foram solicitados a 

descrever como é feito o acompanhamento do idoso hipertenso que teve alta 

hospitalar recente. As respostas estão exemplificadas nas falas abaixo 

selecionadas:  
“Normalmente o agente de saúde fala pra gente. Oh! o fulaninho teve um 
infarto, teve uma AVE, tava no hospital, saiu... Posso marcar a consulta? A 
gente encaixa ele no primeiro dia que tiver vaga” (Med. 1). 
 
“É faz visita... marca visita e faz a medicação...” (Med. 4). 
 
“Na verdade nem fica sabendo que foi internado. Ele vem procurar o 
serviço. Nem tem como saber. A doutora fui internada por isso... tive um 
derrame, tal. Ele vem... a gente traça uma estratégia de medicação. E vou 
ver o motivo pelo qual ele foi internado, se foi só um pico hipertensivo, se foi 
por AVC isquêmico, hemorrágico. Eu vou traçar a melhor estratégia, melhor 
esquema terapêutico para ele de pressão, neh?! Vê qual foi o motivo que 
ele levou a ter a crise hipertensiva, lógico sempre prestando atenção quais 
as medicações que o SUS oferece, neh?! Quais são as melhores? Se ele é 
alérgico alguma medicação ou não. Eu presto atenção também... é... Eu 
acho que tem que olhar a medicação que... o paciente possa tomar o 
remédio..., a menor quantidade de vezes ao dia que tem a melhor 
eficácia...” (Med. 5). 
 
“Isto é um fato antigo, porém uma coisa nova... fato novo também, porque 
recentemente a gente recebeu há uma semana... A gente recebeu uma 
associação de encaminhamento de paciente nossos, da nossa região que 
teve alta nosocomial e permanece assistido na Estratégia. Na verdade, isto 
faz parte da rotina... Tivemos apenas um caso essa semana, esse paciente 
foi acolhido e já foi agendada a consulta dele. Foi acolhido, foi atendido, 
aqui, pela consulta de enfermagem e até agendado a consulta médica para 
ele” (Enf. 3). 
 
“Depende do ACS que nos traz, faz a visita domiciliar” (Tec. Enf. 1). 
 
“Visita domiciliar” (Tec. Enf. 2). 
 
“Se alguém vem comunicar, anota na agenda ou avisa. Faz visita domiciliar 
tanto pelo técnico, enfermeiro ou médico” (Tec. Enf. 4). 
 
“Aí, eu vou... Faço a visita e marco com o médico também ou a enfermeira 
para ir visitar também. Vou lá saber como tá o paciente, nisso já passo para 
equipe, para o enfermeiro da equipe e a gente vai visitar... Ou médico” (Acs. 
14). 

 



 

A proposta do Ministério de Saúde a partir de 1994 é que a ESF tenha o 

comprometimento de prestar assistência universal, integral e resolutiva e de boa 

qualidade aos indivíduos, à família, à comunidade na UBS e no domicílio, 

identificando os fatores de risco a que a população está exposta para fazer a 

intervenção de forma adequada (SILVESTRE & COSTA NETO, 2003). 

Quando os médicos foram questionados sobre o programa do Ministério da 

Saúde, o HIPERDIA ficou claro que o mesmo não é de conhecimento das equipes 

de saúde da família da Vila Vintém, pois, todos os entrevistados foram unanimes em 

responder que desconhecem este sistema, o SISHIPERDIA – sistema de 

cadastramento e acompanhamento de hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus. Este sistema informatizado permite aos portadores cadastrados o 

acompanhamento de sua saúde e também o perfil epidemiológico desta população 

pela estratégia de saúde pública assistida, que visa a mudança do quadro de saúde 

e melhoria da qualidade de vida.  

 

 

4.4 CATEGORIA: DIFICULDADES PARA O CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

  

De acordo com o desenho metodológico, esta categoria temática foi criada 

para dar resposta ao objetivo específico correspondente. Os dados foram obtidos 

através da aplicação de roteiros de entrevistas, cujas questões contemplam os 

principais aspectos deste objetivo. As falas correspondem às variáveis utilizadas. 

Os profissionais das equipes quando questionados sobre as dificuldades 

encontradas para o controle e acompanhamento dos idosos hipertensos, a maioria 

respondeu que são os seguintes fatores: a resistência desses usuários ao 

tratamento, idosos que moram sozinhos, comunicação e a falta de medicamentos. 

As falas selecionadas explicitam essas situações: 
“Eu acho mais difícil é quando o paciente idoso é só. Tem mais dificuldade 
até para entender... Quando o paciente usa uma medicação ou duas no 
máximo... Na maioria deles tem necessidade de muitas drogas, neh... Existe 
uma dificuldade... Quando tem um parente você até solicita que o parente 
venha para ajudar...” (Med. 3).  
OBS.: Este profissional teve a fala semelhante acima descrita: Med. 1; Acs. 
21.  
 
“... um ou outro... resistência à medicação..., paciente que mora sozinha e 
com hipertensão, diabetes... se complica muito em tomar a medicação... 
Alguns não querem e... quando a paciente mora só” (Enf. 1). 



 

OBS.: Este profissional teve a fala semelhante acima descrita: Enf. 2; Enf. 3; 
Enf. 5; Tec. Enf. 3; Tec. Enf. 5; Acs. 8; Acs. 12; Acs. 17; Acs. 19. 

 

De um modo geral, a má adesão ao tratamento pelos usuários é um dos 

problemas que os profissionais de saúde mais enfrentam na atenção primária e que 

pode resultar em malefício a saúde dos idosos, sequelas e morte (BISNELLO, 

2001). 

Segundo Helena (2009 apud SOARES, 2012) a falta de adesão ao tratamento 

é uma das principais causas reconhecidas para as dificuldades encontradas para o 

controle da pressão arterial sistêmica no atendimento aos idosos hipertensos. 

Segundo Schroeter et al. (2007) muitos usuários, principalmente os idosos, 

cometem erros e enganos no uso de medicamentos e que poderia ser solucionado 

com uma assistência correta com os mesmos. Em vista disso, há necessidade de 

acolhimento por parte dos profissionais de saúde comprometidos na qualidade da 

assistência prestada. 

De acordo com Soares (2012) o que facilita no processo de adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica é o apoio social e familiar e/ou cuidador 

com conhecimento adequado sobre a enfermidade e capacitado para assistir os 

idosos hipertensos. 
“A comunicação!... É a comunicação, neh, como se fosse a educação e o 
acesso deles virem aqui. Acesso a Unidade!” (Med. 5). 

 

Comunicar é um processo que consiste em transmitir mensagens verbais e 

não verbais (ideias, comportamentos sentimentos e relacionamentos) pelo emissor e 

o receptor de recebê-las e decodifica-las. “Actividade ou inactividade, palavras ou 

silêncios, tudo possui um valor de mensagem, influenciam alguém estes por sua vez 

não podem ficar indiferentes a essa comunicação logo também estão a comunicar” 

(WATZLAWICK, 1998 apud ALVES, 2003, p. 59).  

A comunicação é importante durante o cuidado com o idoso. É interpessoal. 

O profissional de saúde deve ter a habilidade de prestar atenção para as premências 

do idoso. Para poder assisti-lo, deverá estabelecer uma relação de confiança, 

compreensão e ajuda com seu semelhante (idoso). No dia a dia, no contato com o 

idoso deve estar atento para alguns aspectos fisiológicos, culturais, sociais, 

religiosos e afetivos dos mesmos (REIS; RODRIGUES, 2002 apud ALVES, 2003).  



 

A comunicação é importante. Através dela, aprendemos e ensinamos. Ela 

propicia a interação e o rompimento do isolamento social e minimiza a solidão do 

idoso (ALVES, 2003). 
“A dificuldade é eles aceitarem, neh... quanto à alimentação... aceitação de 
alimentação adequada!... Mas alimentaçãooo...” (Tec. Enf. 2). 
OBS.: Este profissional teve a fala semelhante acima descrita: Acs. 14; Acs. 
16. 

 

Conforme a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010 apud DANTAS, 2011), 

para que haja sucesso no tratamento é importante que ocorram mudanças no 

comportamento e que algumas regras devem ser incluídas no estilo de vida dos 

idosos hipertensos. Entre essas mudanças estão às medidas de prevenção primária 

da HAS e a redução dos níveis pressóricos, relacionadas intrinsecamente às 

recomendações da Sociedade, como: alimentação balanceada e saudável, consumo 

reduzido de sal e álcool, ingestão de potássio, atividade física para combater o 

sedentarismo e o não fazer uso de drogas e tabagismo. 

A Sociedade acrescenta que o tratamento medicamentoso associado ao 

tratamento não medicamentoso tem por objetivo a redução da pressão arterial para 

valores inferiores da HAS, respeitando as características individuais, com presenças 

de patologias associadas ou não.  

Os profissionais das equipes da saúde da família Vila Vintém, em sua maioria, 

quando questionados sobre a falta de medicamentos na Unidade de Saúde para o 

controle da hipertensão arterial dos idosos, responderam o seguinte: “É difícil!” “De 

vez enquanto!” e quando ocorre à falta, os profissionais das equipes (médicos e 

enfermeiros) orientam os usuários, com uma receita prescrita, a procurarem outra 

Unidade de Saúde da Família mais próxima ou a Farmácia Popular. Porém dois 

profissionais alegaram a falta de medicamentos como dificuldade no tratamento.  
“... medicação que não tem... enalapril...” (Med. 4; Tec. Enf. 4). 

 

Segundo o Plano de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus, o tratamento consiste nas seguintes medidas: educação, 

mudança de hábitos de vida e, se necessário medicamentos. Deve ser 

individualizada, respeitando a idade do usuário, a presença de outras patologias, 

capacidade de percepção de hipoglicemia e de hipotensão, estado mental do 

paciente, uso de outros fármacos, dependência de álcool ou drogas (BRASIL, 2002). 



 

De acordo com Zaiture (2006 apud SCHROETER, 2007) há indicação do 

tratamento farmacológico para os casos de hipertensão moderados e graves, para 

aqueles com fatores de risco para patologias cardiovasculares.  

Nos pacientes idosos a terapia farmacológica anti-hipertensiva deve ser 

usada com muita atenção, considerando vários fatores intrínsecos como: os 

medicamentos indicados para reduzir a morbidade e mortalidade cardiovascular 

deve ser prescrito a dose mínima, mas que seja eficaz devido ao aumento da 

biodisponibilidade, a consequência da diminuição das funções hepática e renal, a 

idade e da diminuição funcional e cognitiva (AL KHAJAR, 2001 apud SCHROETER, 

2007). 
No Brasil a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são as principais causas 

de morbidade e mortalidade de doenças cardiovasculares e impactantes 

economicamente para os pacientes e para o sistema de saúde. Em 2004 surgiu o 

Programa de Farmácia Popular gerenciado pelo Ministério da Saúde e pela 

Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ). A proposta do programa é que os cidadãos 

brasileiros, principalmente os aposentados, possam comprar os medicamentos 

essenciais a preço de custo nas farmácias populares. Em 2006 foi estendido para a 

rede privada de farmácia com o seguinte nome “Aqui tem farmácia popular”. Os 

clientes pagariam 10% do valor do medicamento e o restante ficaria a cargo do 

Estado (SANTOS PINTO, 2010). 

O Programa Farmácia Popular é uma estratégia do Ministério da Saúde no 

âmbito da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, de acesso a 

medicamentos baseado no elenco de Referencia Nacional de Medicamentos e 

Insumos Complementares para distribuição de medicamentos na rede pública de 

saúde para garantia das linhas de cuidados para as doenças. 

De acordo com a Portaria GM/MS n° 4217/2010, os medicamentos anti-

hipertensivos e outros estão disponíveis gratuitamente na rede de farmácia do 

Programa Farmácia Popular.  

Os medicamentos disponibilizados pela Assistência Farmacêutica definida na 

RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), 2010 por meio dos 

postos de saúde, dentre os quais estão anti-hipertensivos, antidiabéticos, 

analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, etc. são custeados com recursos da 

União e distrito federal, dos Estados e Municípios (Portaria GM/MS n° 4217/2010). 



 

“Entender a medicação que ele vai tomar... ele não sabe ler e escrever... ele 
toma pela cor do remédio e troca a cor... Se ferra!” (Acs. 11). 

 

A fala acima está relacionada com o analfabetismo, um dos graves problemas 

educacionais que afetam o Brasil. A taxa de analfabetismo de pessoas brasileiras 

acima de 15 anos é de 8,6% (12,9 milhões). Sendo que 60% desse grupo tinham 

mais de 50 anos de idade num total de 8,2 milhões de brasileiros (IBGE, 2012).  

Segundo Nóbrega (2006), ter aptidão da leitura e escrita é essencial para 

encarar a vida atual. O analfabetismo concorre com desigualdade com aqueles que 

possuem escolaridade, pois estão bem preparados para vida profissional e 

cotidiana. Todavia, para melhorar a condição de vida há necessidade de uma 

ocupação profissional que possa favorecer esta mudança. 

 
  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        

Conhecer o perfil dos idosos hipertensos é relevante para ampliar os 

conhecimentos e melhorar nos cuidados Os resultados contribuem para direcionar 

ações de promoção e prevenção no controle das enfermidades gerais, e em especial 

da hipertensão arterial. 
Dos 183 idosos hipertensos identificados cadastrados no território da USF da 

Vila Vintém do CMS de Padre Miguel, 63% são do sexo feminino, sendo que 21% 

possuem escolaridade com ensino fundamental e 3% não sabem ler. Esta pouca 

escolaridade é prejudicial para sua vida cotidiana. O analfabetismo, como foi falado 

pelos entrevistados, tem prejudicado a saúde desses idosos pela troca de 

medicamentos e também dos horários e dosagem. Neste momento se fazem 

importantes o apoio e a supervisão dos familiares. 

Em relação à situação econômica, vivem de subemprego com salário que 

pouco atende as suas necessidades pessoais e de saúde. A pesquisa constatou que 

92% dos idosos não têm plano de saúde e se utilizam do SUS oferecido pela USF, 

de internações em hospitais públicos e das UPAs próximas às residências e que 

89% não são fumantes. 

O perfil dos idosos hipertensos identificados cadastrados na USF da Vila 

Vintém do CMS de Padre Miguel confirma o que foi exposto por Ferreira (2010), com 

as condições de vida precárias, vivenciadas diariamente pelos usuários e seus 

familiares, inclusive os idosos que ali frequentam. Há necessidade, portanto, de 

melhoria na infraestrutura local, como segurança, educação, saúde e lazer. 

Como mostrou a pesquisa, as deficiências apresentadas em relação aos 

entrevistados são: profissionais, principalmente os médicos, sem formação 

específica e, por isso, despreparados para atuar com a Saúde da Família. Esta 

deficiência pode ser atribuída à falta de treinamento inicial para exercer suas 

funções, a pouca atuação da educação permanente e a ausência de apoio técnico 

adequado. Estes fatores contribuem para existência e permanência de profissionais 

desinteressados, desestimulados e para a rotatividade dos mesmos. 

A pesquisa constatou que os sistemas de informação (VITA CARE) e 

comunicação existentes estão desatualizados e ineficientes. As equipes ainda não 

perceberam a importância da manutenção e da atualização do sistema. Eles utilizam 

os SISREG para encaminhamento de consultas e exames especializados, sem, 



 

contudo, haver uma organização do fluxo nos serviços acessados. Assim, continuam 

utilizando para referência e contrarreferência os formulários escritos e o contato 

através dos “amigos” (médicos telefonando para os conhecidos na outra unidade).  

O sistema de informação desatualizado prejudica não só o encaminhamento 

dos usuários aos serviços de saúde necessários à continuidade do cuidado como 

também dificulta os gestores no controle e avaliação dos objetivos e metas 

propostos. 

Há poucos aspectos negativos em relação à atuação dos profissionais de 

saúde, porém para aperfeiçoar o processo de trabalho há necessidade de se investir 

em projetos pedagógicos de cursos e no Programa de Educação Permanente na 

área de saúde.  

Através da análise das falas ficou explícito que as equipes de Saúde da 

Família da Vila Vintém se utilizam de iniciativas próprias, adequadas à realidade 

local, para o desenvolvimento de algumas ações visando o controle e 

acompanhamento dos idosos hipertensos. Estas ações, essencialmente criativas, 

portanto, não seguem o rigor das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  
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ANEXO 1: LINHAS DE CUIDADO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 
 

 



 

 
 
 



 

APENDICES 

 

APENDICE 1: PERFIL DOS IDOSOS HIPERTENSOS (FICHA A DO SIAB) 
 

Sexo: Masc.________       Fem._________ 

Idade: 60 a 70 anos: __________ 71 a 80 anos: __________ Mais de 80 anos: __________ 

Escolaridade: Sim: _____________________ Não: _______________________________ 

Ocupação atual: ___________________________________________________________ 

Reside. Sozinho: ___________ Acompanhado: _____________ Quem: ________________ 

Doença ou condição referida: _________________________________________________ 

Situação da moradia e saneamento: ____________________________________________ 

Tem plano de saúde: Sim: _________________ Não: ______________________________ 

Qual o nome do plano de saúde: _______________________________________________  

Em caso de doença procura: __________________________________________________ 

Meios de comunicação que mais utiliza: _________________________________________ 

Meios de transporte que mais utiliza: ____________________________________________ 

Participa de grupos comunitários: ______________________________________________ 

 
 
  



 

APENDICE 2: ROTEIROS DE ENTREVISTAS 
MÉDICOS 

Tempo de SUS: ____________________________________________________________ 
 

Tempo de ESF: ____________________________________________________________ 
 

Tempo de formatura: ________________________________________________________ 
 

Vínculo de trabalho: estatutário (  )  CLT  (  )   Outros: _______________________________ 
 

Especialidade: _____________________________________________________________ 
 

Capacitação específica para controle e acompanhamento de idosos: Sim (  ) Não (  ) 
 

Qual a sua atuação em relação ao controle e acompanhamento da saúde dos idosos 

hipertensos cadastrados na sua unidade? ________________________________________ 
 

De uma forma geral, em relação às políticas de proteção ao idoso, o que tem sido discutido 

nas reuniões de equipe? _____________________________________________________ 
 

Como é feita a marcação da consulta subsequente para o controle e acompanhamento dos 

idosos hipertensos? _________________________________________________________ 
 

Qual(is) a principal(is) referência(s) utilizada(s) para encaminhamento dos idosos 

hipertensos para consultas e exames especializados? ______________________________ 
 

A marcação para consultas e exames especializados é demorada? Sim (  ) Não (  ) 

Quais as mais demoradas? ___________________________________________________ 
 

Você recebe normalmente contrarreferência dos exames e consultas solicitados? 

Sim (  ) Não (  ) Quais unidades que mais informam? _______________________________ 
 

Você considera a contrarreferência importante para o acompanhamento e controle dos 

idosos hipertensos? Sim (  ) Não (  ) Por que? _____________________________________ 
 

Qual a periodicidade da solicitação de consultas e exames especializados para o controle e 

acompanhamento dos idosos hipertensos? Semestral (  ) Anual (  ) 
 

Quais os critérios adotados? __________________________________________________ 
 

Os medicamentos que os idosos hipertensos necessitam são fornecidos na Unidade de SF? 

Sim (  )  Não (  ) 
 

Há falta de medicamentos para o controle e acompanhamento dos idosos hipertensos?  

Nunca (  ) Quase sempre (  ) Sempre (  ) 
 

E quando há falta, como o problema é resolvido? __________________________________ 
 



 

O que você identifica como dificuldade para o controle e o acompanhamento dos idosos 

hipertensos? _______________________________________________________________ 
 

Como são resolvidas essas dificuldades? ________________________________________ 
 

Quais as intercorrências mais comuns entre os idosos hipertensos controlados e 

acompanhados pela equipe SF? _______________________________________________ 
 

Como é realizado o acompanhamento do paciente idoso hipertenso que teve alta hospitalar 

recente? __________________________________________________________________ 
 

Quais as principais comorbidades identificadas entre os idosos hipertensos acompanhados 

pela sua equipe? ___________________________________________________________ 
 

Qual é a sua preocupação para o acompanhamento e controle em relação ao idoso 

hipertenso com comorbidade? _________________________________________________ 
 

Como é feita a abordagem com os pacientes que apresentam alguma deficiência cognitiva? 

________________________________________________________________________ 
 

Quais as atividades sugeridas pelo Sr(a) para serem desenvolvidas com os idosos 

hipertensos cadastrados? _____________________________________________________ 
 

Em que situação o Sr(a) realiza visita domiciliar aos idosos hipertensos? _______________ 
 

Durante a consulta os idosos são informados sobre a sua doença? Sim (  ) Não (  ) 
 

São também estimulados a perguntar sobre a sua doença? Sim (  ) Não (  ) 
 

Quando o idoso hipertenso reside sozinho e não tem condições de comparecer a Unidade 

para as consultas de controle e acompanhamento, qual o seu procedimento? 

__________________________________________________________________________ 
 

Todos os seus pacientes hipertensos são cadastrados no Centro de HIPERDIA?  

Sim (  ) Não (  ) 
 

O Sr tem dificuldades para efetuar estes cadastramentos? Sim (  ) Não (  )  

Quais? _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

ENFERMEIROS 
Equipe completa Sim (  ) Não (  ) 
 

Tempo de SUS: ____________________________________________________________ 
 

Tempo de ESF: ____________________________________________________________ 
 

Tempo de formatura: ________________________________________________________ 
 

Vínculo de trabalho: estatutário (  ) CLT (  ) Outros: ________________________________ 
 

Especialidade: _____________________________________________________________ 
 

Capacitação específica para controle e acompanhamento de idosos: Sim (  ) Não (  ) 
 

Qual a sua atuação em relação ao controle e acompanhamento da saúde dos idosos 

hipertensos cadastrados na sua unidade? ________________________________________ 
 

De uma forma geral, em relação às políticas de proteção ao idoso, o que tem sido discutido 

nas reuniões de equipe? _____________________________________________________ 
 

Como é feita a marcação da consulta de enfermagem subsequente para o controle e 

acompanhamento dos idosos hipertensos? _______________________________________ 
 

A marcação para consultas e exames especializados é demorada? Sim (  ) Não (  ) 

Quais as mais demoradas? __________________________________________________ 
 

Os medicamentos que os idosos hipertensos necessitam são fornecidos na Unidade de SF? 

Sim (  )  Não (  ) 
 

Há falta de medicamentos para o controle e acompanhamento dos idosos hipertensos?  

Nunca (  ) Quase sempre (  ) Sempre (  ) 
 

E quando há falta, como o problema é resolvido? __________________________________ 
 

Os idosos recebem orientações para o controle de manutenção de sua saúde? 

Sim (  )  Não (  )  Quais? ______________________________________________________ 
 

Em relação ao controle da hipertensão, qual o procedimento quando os idosos faltam às 

consultas de enfermagem? ___________________________________________________ 
 

Quais são as dificuldades para o controle e o acompanhamento da hipertensão arterial nos 

idosos hipertensos cadastrados? Pode exemplificar? _______________________________ 
 

Como são resolvidas essas dificuldades? ________________________________________ 
 

Como é feito o atendimento quando o idoso hipertenso apresenta alguma intercorrência 

médica durante o tratamento? _________________________________________________ 



 

Como é realizado o acompanhamento do paciente idoso hipertenso que teve alta hospitalar 

recente? _________________________________________________________________ 
 

Quais as atividades sugeridas pelo Sr(a) para serem desenvolvidas com os idosos 

hipertensos cadastrados? _____________________________________________________ 
 

Em que situação você realiza visita domiciliar aos idosos hipertensos? _________________ 
 

Durante a consulta os idosos são informados sobre a sua doença? Sim (  ) Não (  ) 
 

São também estimulados a perguntar sobre a sua doença? Sim (  ) Não (  ) 
 

Como são orientados os ACS para as visitas domiciliares regulares nos idosos hipertensos? 

__________________________________________________________________________ 
 

Como é feita a abordagem com os idosos hipertensos que apresentam alguma deficiência 

física e cognitiva? ___________________________________________________________ 
 

Neste caso, como são orientados os ACS para as visitas domiciliares regulares? 

________________________________________________________________________ 
 

Quando o idoso hipertenso reside sozinho e não tem condições de ir a Unidade para as 

consultas, como é feito o controle e o acompanhamento da sua saúde? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 
Equipe completa Sim (   ) Não (   ) 
 

Há quanto tempo reside nesta comunidade? ______________________________________ 
 

Você recebeu alguma capacitação para atuar no controle e acompanhamento do idoso 

hipertenso? Sim (  ) Não (  ). Se for sim, Quando e onde? ___________________________ 
 

Tempo de ESF: _____________________________________________________________ 
 

Vínculo de trabalho: estatutário (  ) CLT (  ) Outros: _________________________________ 
 

De uma forma geral, em relação às políticas de proteção ao idoso, o que tem sido discutido 

nas reuniões de equipe? _____________________________________________________ 
 

Na sua equipe, como se dá o acompanhamento de saúde dos idosos hipertensos 

cadastrados para o controle da sua hipertensão arterial? ____________________________ 
 

Você realiza visitas domiciliares aos idosos hipertensos? Sim (  ) Não (  )    
 

Qual a periodicidade desta visita? Semanalmente (  ) Quinzenalmente (  ) Mensalmente  

(  ) Outros: _________________________________________________________________ 
 

Como você procede, quando realiza uma visita domiciliar nos idosos hipertensos que 

apresentam alguma intercorrência médica? _______________________________________ 
 

Como é feito o acompanhamento do idoso hipertenso que reside sozinho e tem dificuldade 

de ir a Unidade de SF para as consultas de controle? _______________________________ 
 

Quais são as dificuldades para o controle e o acompanhamento da hipertensão arterial nos 

idosos hipertensos cadastrados? Pode citar exemplos? _____________________________ 
 

Como são resolvidas essas dificuldades para o controle e o acompanhamento da 

hipertensão arterial nos idosos hipertensos cadastrados, na sua microárea? 

_________________________________________________________________________ 
 

Como é realizado o acompanhamento do paciente idoso hipertenso que teve alta hospitalar 

recente? __________________________________________________________________ 
 

Quais as atividades desenvolvidas com os idosos hipertensos cadastrados para o controle e 

acompanhamento da hipertensão arterial? _______________________________________ 

 
 
  



 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Equipe completa Sim (  ) Não (  ) 
 

Você recebeu alguma capacitação para atuar no controle e acompanhamento do idoso 

hipertenso? Sim (  ) Não (  ) 
 

Quando e onde? ____________________________________________________________ 
 

Tempo de ESF:_____________________________________________________________ 
 

Vínculo de trabalho: estatutário (  ) CLT (  ) Outros:______________________________ 
 

Tempo de SUS: ____________________________________________________________ 
 

Tempo de ESF: _____________________________________________________________ 
 

Tempo de formatura: ________________________________________________________ 
 

Qual a sua atuação em relação ao controle e acompanhamento da saúde dos idosos 

hipertensos cadastrados na sua unidade? ________________________________________ 
 

Quais as dificuldades para o controle e o acompanhamento da hipertensão arterial nos 

idosos hipertensos cadastrados? Pode citar exemplos? _____________________________ 
 

Como são resolvidos essas dificuldades para o controle e o acompanhamento da 

hipertensão arterial nos idosos hipertensos cadastrados? ____________________________ 
 

Como é realizado o acompanhamento do paciente idoso hipertenso que teve alta hospitalar 

recente? __________________________________________________________________ 
 

Quais as atividades desenvolvidas com os idosos hipertensos cadastrados para o controle e 

acompanhamento da hipertensão arterial? _______________________________________ 
 

Em que situação você realiza visita domiciliar aos idosos hipertensos? _________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



 

APENDICE 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Primeira parte: 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 
“CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DOS IDOSOS HIPERTENSOS: 
DESAFIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA VINTÉM DO BAIRRO 
DE PADRE MIGUEL NO RIO DE JANEIRO”, porque você é o profissional que atua na 
equipe de Saúde da Família da vila Vintém que acompanha os idosos hipertensos 
cadastrados na Unidade do CMS de Padre Miguel/USF da Vila Vintém. 

Este projeto está sendo desenvolvido no Mestrado em Saúde da Família da 
Universidade Estácio de Sá e tem por objetivo analisar como se dá o acompanhamento da 
saúde dos idosos hipertensos cadastrados pelas Equipes da SF da Vila Vintém do CMS de 
Padre Miguel do bairro de Padre Miguel, na área programada 5.1 no Rio de Janeiro. 

Você será submetido a uma entrevista com perguntas semi-estruturadas, com duração 
máxima de 60 minutos, sendo este procedimento gravado em áudio. O entrevistador será o 
próprio investigador. As entrevistas têm por objetivo analisar com está sendo realizado o 
acompanhamento de saúde para o controle da hipertensão arterial nos idosos cadastrados 
pelas equipes da SF. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 
medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão 
realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o Sr(a) terá benefícios com este estudo, às 
informações que o Sr(a) fornecerá serão úteis com a finalidade de contribuir para o 
aprimoramento das ações de controle e acompanhamento da população idosa hipertensa, 
desenvolvidas pela atenção primária de saúde, que visam o aumento da expectativa de vida 
com crescente qualidade. 

Sua participação não implicará em custos adicionais. O Sr(a) não terá qualquer despesa 
com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma 
forma de pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, o Sr(a) não desiste de nenhum dos seus direitos. Além 
disso, o Sr(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais 
no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente 
voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, o Sr(a) deverá se sentir livre para 
abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado 
ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo também poderá 
retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem 
estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o Sr(a) deverá se reportar ao 
Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho 
Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 
representante da pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de 
Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3971 - 1590. 

Asseguro que as informações obtidas nesta pesquisa serão respeitadas e manipuladas 
pela pesquisadora, mas com a garantia do seu anonimato quando a pesquisa for publicada.  



 

As informações e todos os materiais utilizados serão guardados e armazenados por 
cinco anos pelo pesquisador.  Após este prazo, as gravações serão desconfiguradas e os 
materiais das transcrições das entrevistas serão destruídos por incineração. 
Segunda parte: 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, 
_____________________________________________________________ residente à 
___________________________________________________________ concordo em 
participar do estudo intitulado “Controle e acompanhamento de saúde dos idosos 
hipertensos: desafios para as equipes de Saúde da família da Vila Vintém do bairro de 
Padre Miguel no Rio de Janeiro”.  

Eu fui completamente orientado pela Drª Zelina Sales de Oliveira Filha que está 
realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou 
uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu 
plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar a 
equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 
Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 
pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador e por pessoas 
delegadas pelo patrocinador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 
Pesquisador: Nome: _______________________________________________________ 
Data: ___________________________________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
 
Participante: Nome: _________________________________________________________ 
Data: ____________________________________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________________ 
 
Pesquisador responsável: Zelina Sales de Oliveira Filha 
Tel: (21) 2401 - 2032 / (21) 8221 - 8692 
R Figueiredo Camargo 1143, apto 204 - Bangu - Rio de Janeiro. 
CEP: 21870-210 
zelinafilha@hotmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 
Tel: (21) 3971 - 1590 
Rua Afonso Cavalcanti 455, sala 710 - Cidade Nova - Rio de Janeiro. 
CEP: 202211-901 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 
Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smsdc/ 

 
 
 



 

 



 

 



 

 


