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RESUMO 

 

 

O processo de transição demográfica e epidemiológica causado pela diminuição dos 

índices de natalidade e mortalidade e modificação do perfil de morbimortalidade é 

representado pelo aumento da população idosa e das doenças crônicas não transmissíveis. 

Estas doenças caracterizam-se por etiologia múltipla, fatores de risco, período longo de 

latência, curso prolongado, origem não infecciosa e associação com deficiências e 

incapacidades funcionais. Desse modo, a pessoa idosa com doença crônica não transmissível 

encontra-se em prioridade por tratar-se de um grupo vulnerável para essas comorbidades no 

envelhecimento, com aumento da procura e gastos nos serviços de saúde. O objetivo deste 

estudo é analisar o perfil da pessoa idosa com Doença Crônica Não Transmissível atendida 

em serviços de média complexidade. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 

abordagem quantitativa, realizado no Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso e no 

Hospital dos Pescadores. A população foi de 4180 pessoas e com uma amostra aleatória 

simples de 124 idosos com idade igual ou acima de 60 anos, atendidos nesses serviços de 

média complexidade. O instrumento, um formulário estruturado, adaptado do questionário de 

monitoramento para fatores de risco e proteção para doença crônica do Ministério da Saúde. 

Na coleta de dados usou-se a entrevista acompanhada de formulário contendo dados 

sociodemográficos, hábitos e condição de saúde e o atendimento nos serviços de saúde. Os 

resultados foram processados no programa Statistical Package for the Social Science, versão 

18.0, analisados através da estatística simples. Identificou-se que a maioria dos idosos era do 

sexo feminino, com predomínio entre 70 e 74 anos, casados, de cor parda e católicos; mais da 

metade tinha ensino fundamental incompleto; renda familiar entre 1 a 2 salário mínimo e 

residia com a família. Quanto aos hábitos de vida, 94,4% consumiam frango e, 97,6% frutas; 

observou-se haver redução do tabagismo, do alcoolismo e da atividade física; 58,1% 

possuíam insônia e 18,5% utilizavam remédios para dormir. A procura pelo serviço de saúde 

deu-se devido adoecimento (51,6%), buscando a atenção primária no primeiro momento 

(30,6%); 52% não receberam encaminhamento e a procura era por livre demanda (38.7%). A 

morbidade mais referida foi a hipertensão, seguida das doenças musculoesqueléticas. Sobre as 

dificuldades na procura pelos serviços de saúde, a demora no atendimento e as filas foram 

citadas pelos idosos. Quase todos relataram não haver atividades de promoção à saúde nesses 

serviços e que recebiam orientação individual sobre as doenças crônicas. Os profissionais de 

saúde que os atendiam, em sua maioria eram médicos, seguidos dos enfermeiros.  Mediante os 

resultados apresentados, considera-se que os serviços de saúde de média complexidade 

precisam exercer de forma mais contínua a interlocução com os demais níveis de atenção e 

enfocar no atendimento as ações de promoção e prevenção à saúde. Recomenda-se também a 

necessidade de qualificação dos profissionais para o atendimento à pessoa idosa e a 

implantação de protocolos pela equipe multiprofissional de saúde, de modo a proporcionar 

melhor atendimento e continuidade do tratamento à pessoa idosa com doenças crônicas não 

transmissíveis. 

 

PALAVRAS CHAVES: Idoso. Doença Crônica. Enfermagem. Serviços de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

The demographic and epidemiological transition process caused by a declining in birth rates 

and in mortality, also changes occurred in morbidity and mortality is represented by the 

increasing of the aging population and the raising of chronic diseases. These diseases are 

characterized by multiple etiologies, risk factors, long latency period, a prolonged evolution, 

non-infectious origin and it has association with functional impairment and disability. Thus, 

elderly with chronic non-communicable disease has priority because they belong to a 

vulnerable group to get affection of comorbidities in aging, with increased demand and 

spending on health services. This study is aimed to analyse the understanding of elderly 

people with chronic non comunicable disease in the medium complexity service as a 

contribution to the improvement of health care in the city of Natal / RN. This is a descriptive 

and exploratory study with a quantitative approach, carried out at the Specialized Center for 

Elderly Health Care and at the Pescadores Hospital. The population was composed of 4,180 

persons with a sample of 124 elderly aged above 60 years, attended in these medium 

complexity services. The instrument, a structured form, adapted from a questionnaire for 

monitoring risk and protective factors for chronic disease of the Ministry of Health. To collect 

data was was used the interview form containing demographic data, habits, health status and 

health care services. The results were processed using the Statistical Package for Social 

Science, version 18.0, analyzed by simple statistics. It was found that most seniors were 

female, predominantly between 70 and 74 years old, married, with a brown skin tone and 

Catholic religion, more than half had incomplete basic education, family income between one 

to two minimum wages and living with their families. Regarding the interviewers’ lifestyle, 

94.4%, of them ate chicken and 97.6%, fruits, it was observed a reduction in smoking, 

alcoholism habits and physical activity according to the increasing age, 58.1 and 18.5% had 

insomnia18,5 % used sleeping pills. The elderly (51.6%) reported using services in times of 

sickness, seeking primary care at first (30.6%), 52% did not receive referral and was looking 

for free demand (38.7%). The most reported morbidity was hypertension, followed by 

musculoskeletal disorders. Regarding the difficulties in seeking health services, the delay in 

treatment and the waiting line were the most cited by the elderly. Almost all of them reported 

no activities to promote health in these services and those who received individual counseling 

on chronic diseases. Almost always, the health professionals who care of them, were mostly 

doctors followed by nurses. Based on the results presented, it is considered that the health 

services of medium complexity must undergone a more continuous dialogue with other 

attention level and focus on actions of health promotion and prevention. It is also 

recommended the necessity for qualified professionals to delivery health care to elderly and 

the implementation of protocols by a multidisciplinary health team, intending to provide 

better and continous care for the elderly with chronic diseases. The healthcare professionals 

who served them, were mostly physicians, followed by nurses. Through the results presented, 

it is considered that the medium complexity healthcare services need to perform a more 

continuous dialogue with the other levels of attention focusing attention to the health 

promotion and prevention actions. It is also recommended the necessity for qualified 

professionals to delivery healthcare for the elderly, in addition, a protocol implementation for 

the multidisciplinary health care team, to provide better care, and also the care continuity to 

elderly with chronic diseases. 
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INTRODUÇÃO 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

O rápido envelhecimento da sociedade com o aumento crescente da população 

idosa nas últimas décadas têm sido alvo de interesse mundial entre diversos pesquisadores. 

Apesar de ser um avanço para a população ter uma maior expectativa de vida, torna-se um 

desafio para os governantes, tendo em vista a importância desse processo de envelhecimento 

em todos os aspectos da vida.  

As transformações populacionais ocorridas na atual sociedade são traduzidas por 

mudanças em sua pirâmide etária, resultantes da diminuição das taxas de natalidade e de 

mortalidade promovendo o aumento significativo de anos vividos. Tais mudanças, ocorridas 

inicialmente nos países desenvolvidos, aconteceram de forma gradativa e mais lenta, 

efetivando-se ao longo de mais de cem anos, enquanto que no Brasil aconteceram de forma 

acelerada, em um período aproximado a quatro décadas. 

Devido a esse envelhecimento rápido da população no país, que ocasionou um 

perfil demográfico semelhante ao dos países desenvolvidos, é que é preciso melhorar a 

infraestrutura dos serviços de saúde. Tais transformações demográficas, ocorridas 

principalmente nas últimas décadas, tiveram repercussões socioeconômicas, apresentam como 

consequência uma maior procura por serviços de saúde, internações mais frequentes, e o 

maior tempo de ocupação dos leitos hospitalares é bem maior, em decorrência da 

multiplicidade de patologias que essa faixa etária apresenta com o aumento da expectativa de 

vida. 

No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o 

crescimento absoluto populacional nestes últimos dez anos se deu principalmente em função 

da população adulta, com destaque também para o aumento da participação da população 

idosa. A evolução da estrutura etária também sugere que, confirmadas as tendências esperadas 

de mortalidade e fecundidade, a população brasileira tende a dar continuidade a esse processo 

de envelhecimento. A Região Nordeste tinha níveis altos de fecundidade até 1980, porém a 

rápida queda a partir dessa década indica a tendência de envelhecimento da população para 

essa região. A proporção de idosos na população passou de 5,1% em 1991 a 5,8% em 2000, e 

7,2% em 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011).  

No Brasil ressalta-se atualmente, o crescimento acelerado das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) em adultos e nos idosos, havendo consequências nos setores 

sociais e de saúde. Para Malta et al. (2008), esse segmento etário tem recebido crescente  



atenção por ser a população que mais cresce no mundo e por apresentar a maior carga de 

doenças e de incapacidades, fazendo uso frequente dos serviços de saúde. No Brasil, as 

estimativas para o período de 2000 a 2025 permitem supor que a expectativa média de vida 

estará próxima de 80 anos (KALACHE, VERAS, RAMOS, 1987).  

Nas últimas décadas, no Brasil, as DCNTs passaram a determinar a maioria das 

causas de óbito e de incapacidades prematuras. Hoje, se observa que essas doenças estão cada 

vez mais prevalentes nos países em desenvolvimento e, sendo consideradas como epidemia na 

atualidade, constitui sérios problemas de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos de 

média e baixa renda; estes últimos sofrem de forma tanto mais acentuada quanto menores as 

suas possibilidades de garantir políticas públicas que alterem positivamente os determinantes 

sociais de saúde (BRASIL, 2008a). 

Segundo o IBGE (2002), a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

população idosa a partir dos 60 anos de idade, limite válido para os países em 

desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos. No 

Brasil, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, do Estatuto do Idoso, no Art. 1º, e a Portaria 

nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

consideram como idosos as pessoas com 60 anos de idade ou mais (BRASIL, 2003, 2006b). 

Embora o envelhecimento não seja sinônimo de doenças, incapacidades e 

dependência, os fatores de risco como má alimentação, consumo de álcool, tabagismo, entre 

outros, predispõem às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs).  De acordo com 

Lebrão (2007, p.140), “tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento, as doenças 

e agravos crônicos não transmissíveis são significativos, podendo causar incapacidade e 

reduzida qualidade de vida nos idosos”. As DCNTs frequentemente são encontradas nos 

idosos e estão se tornando as principais causas de mortalidade, limitando as atividades de vida 

diária, independente de idade ou classe social.  

Para o IBGE (2010), no Brasil o perfil epidemiológico teve modificação que se 

reflete na morbimortalidade, cujo padrão, anteriormente caracterizado por doenças e óbitos 

por causas infecciosas e transmissíveis, vem sendo progressivamente substituído pelo perfil 

constituído de doenças crônicas, degenerativas e causas externas ligadas a acidentes e 

violência. 

Veras (2003) afirma que as doenças nos idosos passam a ser crônicas e múltiplas, 

exigindo a implantação de ações voltadas para esse grupo e mudanças nos modelos 

assistenciais. Estima-se que, no decorrer de algumas décadas, o relógio biológico se ampliará, 



alcançando 120-130 anos, e o desafio será a elaboração de cenários em que os avanços da 

ciência e a tecnologia permitirão maior longevidade ao ser humano e possibilidades para o 

desempenho de suas atividades de forma independente, livre de diversas doenças. Portanto, se 

fazem necessárias novas ações para se enfrentar os desafios e cabe aos profissionais de saúde 

viabilizar o Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento a essa nova realidade que se 

apresenta.  

De acordo com Berardinelli et al. (2010), a situação crônica de saúde tem sido 

uma preocupação mundial por parte de organizações nacionais e internacionais de saúde, 

gestores e sociedade. No Brasil, a partir do Pacto pela Saúde, em 2006, os idosos com DCNT 

encontram-se com prioridade nas políticas de saúde, por representar grande preocupação e ser 

um grupo etário vulnerável com probabilidade de apresentar doenças crônicas que afetam 

mais sua qualidade de vida, e que podem resultar em dificuldades para a recuperação da sua 

saúde, aumentando a procura e os gastos dos serviços públicos. 

Ainda pautada nas afirmações de Berardinelli et al. (2010), os efeitos das 

transformações sociopolíticas e econômicas, e as mudanças globalizadas expressas nos 

indicadores epidemiológicos de morbidade e mortalidade relativos à cronicidade em saúde 

têm provocado aumento da prevalência dos distúrbios e agravos não transmissíveis (DANTs).  

Para Gomes e Senna (2008), o impacto das doenças crônicas sobre as sociedades humanas é 

crescente, especialmente se evolui para incapacidades ou morte. Na sociedade atual encontra-

se um número elevado de indivíduos com alguma disfunção, o que cresce diariamente no 

mundo.  

Desde o início da década de 50 do século XX, em que o aumento da população 

idosa no mundo vem acontecendo, buscam-se meios para melhorar a qualidade de vida dessas 

pessoas e para controlar as morbidades que mais as acometem. Dentre elas, observa-se maior 

ocorrência de idosos com doenças cardiovasculares, respiratórias, neoplásicas, 

cerebrovasculares, osteoarticulares e endócrinas (KUSAMOTA; RODRIGUES; MARQUES, 

2004). 

Trentine et al. (2005) afirmam que a doença crônica pode representar uma ameaça 

aos planos de vida dessas pessoas, principalmente quando se trata de pessoas idosas, e devem-

se considerar as dificuldades que os indivíduos vivenciam para controlar os problemas 

crônicos de saúde.  

 



A conceituação sobre as doenças crônicas não transmissíveis segundo o 

Ministério da Saúde define que, 

 

as DCNTs caracterizam-se por ter uma etiologia múltipla, seus múltiplos 

fatores de risco, períodos longos de latência, curso prolongado, origem não 

infecciosa e por estar associadas a deficiências e incapacidades funcionais, 

no entanto, apesar da sua etiologia múltipla, que não permite que elas 

possuam causas claramente definidas, as investigações biomédicas tornaram 

possível identificar diversos fatores de risco (BRASIL, 2008, p.15). 

 

 

Observa-se, no entanto, que as doenças crônicas não transmissíveis podem ser 

prevenidas, retardadas e atenuadas, se seus fatores de risco forem identificados e controlados 

precocemente, pois há maiores dificuldades para realizar mudanças comportamentais na fase 

adulta. Na pessoa idosa, essas doenças representam uma ameaça à autonomia e 

independência, com o surgimento de dependência e incapacidades funcionais, e vão requerer 

maior atenção familiar e assistência especializada, com o aumento da demanda por serviços 

de saúde.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (2005a), das 58 milhões de 

mortes em 2005, em todo o mundo, 35 milhões referem-se às DCNTs. A projeção mostra um 

aumento futuro de 17% nos próximos 10 anos, com apenas 20% das mortes por doenças 

crônicas acontecendo em países de alta renda, enquanto que 80% delas acontecerão em países 

de renda baixa e média, onde vive a maioria da população do mundo. 

A rápida ascensão das DCNTs representa um enorme desafio para o setor saúde 

com relação ao desenvolvimento global.  Se, por um lado, a ameaça das DCNTs em países 

desenvolvidos é reconhecida há décadas, por outro, a predominância dessas doenças nos 

países em desenvolvimento é cada vez mais preocupante. Exemplos dessa natureza são os 

fatores de risco como obesidade, alcoolismo, tabagismo, entre outros, e as doenças a eles 

associadas, que eram historicamente mais comuns nos países industrializados; as doenças 

crônicas mais comuns e de maior importância para a saúde pública na América Latina e 

Caribe são: doenças cardiovasculares (incluindo hipertensão), neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes. (Organização Pan -Americana de Saúde, 2003, 2007).  

O conhecimento e monitoramento da prevalência dos fatores de risco para DCNT, 

principalmente os de natureza comportamental (dieta, sedentarismo, dependência química – 

tabaco, álcool e outras drogas) cujas evidências científicas de associação com as doenças 



crônicas estejam comprovadas, é fundamental, pois é sobre eles que se podem programar as 

ações preventivas com maior poder custo efetivo no país (MALTA et  al. 2006). 

Segundo Lessa (1998, p.204), estratégias populacionais para as DCNTs, devem ser 

instituídas precocemente, pois os seus frutos só podem ser avaliados nas idades em que 

normalmente as DCNTs começam a aumentar suas prevalências, não significando com isso 

que não se deva instituí-las para os idosos. 

Compreende-se a importância da adoção de um modelo preventivo voltado para os 

indivíduos nas suas comunidades, pois proporcionar atenção em saúde e atividades educativas 

a um membro da família pode resultar na redução de riscos para o restante da família, visto 

que eles podem estar presentes em parentes próximos. Desse modo, o conhecimento adquirido 

pode ser multiplicado para outras pessoas e, assim, podem-se prevenir as DCNTs através da 

mudança de comportamentos e redução de fatores de riscos. 

A criação das políticas públicas de saúde, a partir da década de 90, que priorizam 

o atendimento às demandas específicas do grupo etário igual ou maior de 60 anos de idade, 

através da implantação de estratégias e ações inovadoras, visam à resolutividade de suas 

questões, assegurar um envelhecimento ativo para o idoso, proporcionar um equilíbrio físico-

psíquico-social, e promover melhor qualidade de vida na velhice. 

A partir das perspectivas apresentadas sobre as mudanças populacionais e suas 

consequências para a população que envelhece, entende-se haver perspectivas ainda maiores 

para os próximos anos em termos do número de idosos e das DCNTs. Nesse sentido, existe 

uma preocupação por parte dos órgãos governamentais e dos profissionais que participam do 

sistema de serviços de saúde. 

É importante haver um atendimento mais específico à saúde da pessoa idosa em 

todos os níveis de atendimento, de baixa, média e alta complexidade, de maneira que 

proporcione uma avaliação global de saúde, na qual a pessoa idosa seja identificada, avaliada 

e tratada de acordo com suas demandas, considerando a sua singularidade, bem como a sua 

participação em conjunto com a família, em seu processo saúde/doença. 

Nesse contexto, os idosos apresentam hoje diversas dificuldades, dentre elas, a do 

acesso aos serviços de saúde, pois poucos serviços são direcionados e exclusivos para a 

pessoa idosa, possuem profissionais com pouca qualificação em gerontologia. Além disso 

muitos idosos com pouca escolaridade e rendimento mensal mínimo, de um salário, muitas 

vezes este não só utilizado para si, mas como complemento para o restante da família.  



A própria estrutura da atenção primária no SUS ainda encontra-se em fase de 

organização no que se refere ao atendimento a essa população, na qual poderiam ser 

detectados problemas e evitadas internações, especialmente na população de idosos com mais 

de 80 anos, que cresce a cada ano e que, por falta de diagnóstico, acaba aumentando sua 

incapacidade e a internação prolongada, aumentando também os custos para o setor de saúde. 

O Brasil precisa acabar com as filas de espera nos serviços de saúde, por consultas, exames e 

cirurgias, e investir mais nos níveis de atenção primária, que pode resolver grande parte dos 

problemas de saúde. 

A forma como a população envelhece e o fato dos idosos possuírem mais ou 

menos doenças crônicas, além do aumento do número de consultas, elevam o consumo de 

medicamentos, realizações de exames complementares e hospitalizações (VERAS; 

PARAHYBA, 2007; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , 2009). 

Desse modo, o idoso acometido por DCNT, possui maior necessidade de 

atendimento em um serviço especializado que o atenda de forma integral, e esteja estruturado 

para acompanhá-lo rotineiramente, devido aos problemas consequentes a uma DCNT. De 

forma que propicie um tratamento continuado, com ações de prevenção para evitar 

complicações que possam levá-lo a uma dependência de atividades diárias, tornando-se 

necessário investimento público, em todos os níveis de atenção à saúde (básica, média e alta 

complexidade) no SUS. 

Segundo Rodrigues et al. (2007), os dados demográficos mostram a necessidade 

dos gestores e políticos brasileiros observarem o panorama dessa transição e, em conjunto 

com a sociedade, implantarem as políticas de atenção ao idoso nas esferas sociais, por 

profissionais que atendam essa população. Particularmente os da enfermagem, que atuam na 

área da saúde, contribuem na abordagem do cuidado em aspectos do processo de 

envelhecimento (capacidade funcional, avaliação cognitiva, promoção de saúde, prevenção de 

doenças, entre outros) e da senilidade (condições crônicas, atendimento domiciliar, entre 

outros).  

Para Veras (2001), a cronicidade das doenças mais prevalentes entre os idosos 

deve ser levada em consideração quando da organização dos serviços de saúde, pois implica 

em necessidade de pessoal qualificado e equipamento hospitalar de alto custo. Para o autor a 

precariedade dos serviços ambulatoriais, a baixa resolutividade da maioria dos serviços 

primários e os escassos serviços domiciliares contribuem para que o primeiro atendimento ao 



idoso ocorra em estágio avançado da doença, no hospital, o que aumenta os custos e diminui 

as chances de um prognóstico favorável. 

 É necessário, portanto, que em contextos de difícil acesso aos serviços de saúde 

de qualidade, incluam-se a prevenção clínica, serviços de diagnóstico, e o acesso a 

medicamentos essenciais, pois são fatores importantes que contribuem para a diminuição da 

carga de doenças crônicas. Muitas vezes populações carentes enfrentam várias barreiras na 

assistência à saúde, incluindo a incapacidade de arcar com as taxas de usuário para assistência 

à saúde, barreiras financeiras para medicamentos que exigem receita e falta de transporte para 

chegar aos serviços de saúde (Organização Pan -Americana de Saúde, 2007). 

Outro aspecto importante que é observado quando se trata do atendimento ao 

idoso é a falta de interlocução entre os níveis de atenção em saúde e que precisam ser 

superados e valorizados, principalmente no que se refere aos aspectos de promoção e 

prevenção, primordiais ao alcance de resultados positivos com relação à saúde da população 

idosa, que no nível de média e alta complexidade não são contemplados como deveriam ser. 

Ressalta-se a importância de que as ações preventivas não são exclusivas do nível 

primário e devem ser executadas em parceria entre as diversas equipes envolvidas na 

assistência, possibilitando ao cliente, entre outras ações, o reconhecimento de fatores de risco, 

ações específicas no tratamento de comorbidades e doenças crônicas não transmissíveis 

(Gomes; Senna, 2008). 

Atualmente, a estrutura da rede de atenção direcionada à saúde da pessoa idosa, 

no Município de Natal/RN, ainda é muito pequena, e isso faz com que os idosos com DCNT 

enfrentem diversas dificuldades para serem atendidos nas instituições de saúde. Dentre essas 

dificuldades, destacam-se: o pouco pessoal qualificado e o difícil acesso aos serviços públicos 

de saúde para idosos, já que esses serviços de saúde especializados também se destinam à 

população em geral, não atendendo de forma suficiente a demanda e as necessidades de saúde 

da pessoa idosa.  Além disso, observa-se uma demanda reprimida, onde a oferta é bem menor 

que a procura, principalmente nos serviços que exigem maior complexidade. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (2007), o foco de estratégias de 

cuidado à saúde da pessoa idosa é a manutenção de uma linha de cuidados que perpassa a 

atenção básica até os níveis mais complexos da assistência, inclusive com associação ao 

Programa de Internação Domiciliar (PID), junto aos serviços de nível primário. Entretanto, 

observa-se que parece ocorrer uma inversão: em princípio, a pessoa idosa chega ao serviço de 



média ou de alta complexidade com grandes comprometimentos, em estágio avançado da 

doença e descompensação das DCNTs, e procura nesses serviços uma maior resolutividade 

em geral, não existente na atenção primária de saúde. 

Observa-se no Município de Natal/RN, que existe apenas uma modalidade de 

atendimento direcionado ao idoso, a de ambulatório especializado, que é o Centro Estadual de 

Atenção à Saúde do Idoso (CEASI), não suficiente para atender a demanda da população 

local. De modo que sobrecarrega os serviços de média e de alta complexidade e potencializa o 

foco da atenção em ações de cura e controle das doenças, em detrimento das ações de 

promoção e prevenção, como determinam a nova política e o paradigma do modelo 

assistencial proposto pela atenção básica. 

Nesse sentido, a atenção à saúde da pessoa idosa com DCNT implica na 

necessidade urgente da população idosa ser mais compreendida pela equipe multiprofissional 

de saúde do que habitualmente. Os profissionais vivenciam e participam desse contexto, 

intervindo nos diversos níveis de atenção em saúde junto a essa população, pois esse 

atendimento, quando voltado para esse grupo etário com DCNT, se torna complexo, 

necessitando de serviços especializados, integrais e complexos. 

Os indivíduos que vivem mais se tornam mais vulneráveis a adquirir patologias 

crônico-degenerativas, podendo desenvolver dependências funcionais, familiar, emocional e 

financeira. Desse modo, a pessoa idosa que possui DCNT exige maior atenção, fato 

comprovado por alguns indicadores sociais do Brasil, que citam a existência de muitos idosos 

em condições socioeconômicas desfavoráveis, tendo que, cada vez mais, depender da família 

para se manter. E esta, por sua vez, também se apresenta em condições apenas de 

sobrevivência, pois o salário mínimo que recebe não é suficiente para a manutenção do idoso 

que possui DCNT e da sua família, no atendimento às suas necessidades. 

Portanto, com o aumento populacional dos idosos, torna-se cada vez mais 

necessário que a sociedade e os gestores busquem caminhos que levem a uma distribuição 

justa e adequada de serviços que atendam à demanda e necessidades da população sênior. 

Com base no que foi descrito, este estudo pretende responder os seguintes 

questionamentos:  

- Quais DCNTs são predominantes em pessoas idosas atendidas nos serviços de saúde de 

média complexidade? 

- São realizadas ações de promoção à saúde e prevenção de riscos e/ou agravos as DCNTs no 

serviço de atendimento de média complexidade?  



- Por que a pessoa idosa procura pelo atendimento no serviço de média complexidade e que 

outros serviços percorre antes de ser atendido nesse serviço? 

 Assim, o problema deste estudo tem como foco à pessoa idosa com DCNT , 

atendida em serviços de média complexidade, na cidade de Natal/RN. Portanto, o crescimento 

populacional de idosos, o aumento da longevidade e os aspectos a ela inerentes, como a 

cronicidade das doenças e a vulnerabilidade em saúde, que vêm provocando um impacto nos 

sistema de saúde, elevando os custos e a utilização dos serviços públicos em seus diversos 

níveis, refletindo no atendimento e na assistência ao idoso, determinam a importância deste 

estudo. Ressalta-se ainda o pouco conhecimento científico sobre o atendimento ao idoso no 

nível de média complexidade 

 O interesse em desenvolver um estudo sobre questões que envolvem a saúde da 

pessoa idosa me acompanha a algum tempo devido à convivência com idosos, tanto familiar 

como profissional. A ele se soma à atual relevância científica e social, correspondente às 

mudanças demográficas vivenciadas pela atual sociedade e suas consequências no setor de 

saúde. 

Como enfermeira, desenvolvo minhas atividades profissionais com idosos há sete 

anos, em serviço de saúde de média complexidade no município de Natal/RN e, pude 

observar, no dia a dia, o aumento significativo de idosos atendidos com DCNT, as internações 

e a alta permanência hospitalar, que muitas vezes finalizam com o óbito, e o quanto esse fato 

interfere na qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares. Percebe-se que muitos 

desses usuários apresentam pouca escolaridade, baixa condição social e não possuem 

informações específicas sobre sua doença, sendo fatores que podem dificultar o seguimento 

de medidas adequadas de promoção à saúde nas DCNTs.  

Tal quadro apresentado vem demonstrando, através dos serviços de atendimento 

de média complexidade, que esses usuários com doenças crônicas passaram a representar uma 

expressiva e crescente demanda para esses serviços de saúde, evidenciando a necessidade 

cada vez maior de se conhecer mais sobre essa situação.  

De outro modo, há idosos pouco ativos, em sua maioria sedentários, que 

permanecem grande parte de seu cotidiano em casa, vivenciando uma velhice pouco 

prazerosa, podendo desenvolver a depressão, problema comum nessa faixa etária. Muitos 

deles são idosos que possuem doenças crônicas degenerativas que evoluem, ao passar dos 

anos, culminando com hospitalizações até chegar ao desinteresse em participar da 

comunidade em que vivem. 



É importante ressaltar, nesse contexto, a importância da participação da equipe 

multiprofissional de saúde na promoção à saúde de grupos de pessoas que envelhecem, 

promovendo, entre outras atividades, a educação em saúde, considerando que o enfermeiro, 

além de uma formação específica, possui formação acadêmica para o desenvolvimento de 

ações junto a essa população.  

Considera-se o estudo dessa problemática, na perspectiva de uma atenção 

integralizada, ampliada ao idoso, abordando o tema no sistema público de saúde, como 

contribuição às instituições que atendem o idoso na média complexidade, sensibilizando e 

estimulando os profissionais a desenvolverem ações de promoção e prevenção em saúde para 

a população idosa, para postergar o surgimento de doenças, evitando ou diminuindo os 

transtornos causados pelas DCNTs.  

O presente estudo proporcionará o conhecimento sobre o idoso com DCNT 

atendido no serviço de média complexidade no município de Natal/RN, possibilitando a 

ampliação de conhecimentos na área do envelhecimento e da saúde em geral, e como 

contribuição para uma discussão e reorientação da atenção à saúde da pessoa idosa com 

DCNT nos serviços assistenciais de baixa, média e alta complexidade, direcionando 

estratégias e estabelecendo planos para correção de necessidades identificadas no serviço, 

como também, no âmbito do ensino da pesquisa e da extensão. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 



1.1OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVOS GERAL 

 

- Analisar o perfil da pessoa idosa com Doença Crônica Não Transmissível 

atendida em serviços de média complexidade.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

- Caracterizar os idosos atendidos em serviços de saúde de média complexidade 

quanto aos aspectos sociodemográficos e seus hábitos pessoais de vida e as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis referidas pela pessoa idosa 

- Verificar os serviços de saúde utilizados pela pessoa idosa com Doença Crônica 

Não Transmissível no Município de Natal/RN. 

- Identificar as dificuldades no atendimento em serviços de média complexidade 

na perspectiva de idosos. 

- Identificar os profissionais que atendem e as atividades de promoção à saúde 

realizada à pessoa idosa em serviços de saúde de média complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

_____________________________________________ 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo consiste na apresentação de referenciais teóricos e conceituais que 

fundamentam o desenvolvimento deste estudo, na perspectiva de autores que conceituam e 

explicam a temática a respeito da pessoa idosa com (DCNT) atendidas em serviços de média 

complexidade. São abordados temas que se constituem de importância para essa pesquisa na 

sequência: o processo de transição demográfica e epidemiológica, as políticas de atenção à 

saúde da pessoa idosa e As Doenças Crônicas Não Transmissíveis e a Vigilância à Saúde  

 

2.1 O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA 

 

O envelhecimento mundial é universal, dinâmico, em que mesmo os países mais 

desenvolvidos ainda estão adaptando-se para essa mudança e o envelhecer já não está restrito 

somente a uma parcela da população, passou a ser uma experiência crescente para as pessoas 

em todo o mundo e, com isso, as doenças crônicas comuns às idades mais avançadas tornam-

se mais prevalentes (KALACHE, VERAS E RAMOS, 1987).  

A OMS (2005) propõe uma nova definição de envelhecimento, como sendo um 

envelhecimento ativo, que considera o processo de otimização das oportunidades em saúde, 

participação e segurança, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas envelhecem.  

Baseado nesse novo paradigma de envelhecimento, observa-se que o estilo de vida 

daqueles que sobrevivem com idades avançadas em países menos desenvolvidos está 

associado a fatores de risco menores para determinadas doenças. O fumo, a falta de atividades 

físicas e outros componentes do estilo de vida do mundo moderno terminam por elevar à 

incidência de Doenças Cardiovasculares, Neoplasias, Diabetes, entre outras.  

No aspecto biológico, o envelhecimento humano pode ser compreendido por dois 

processos: o natural, que corresponde ao período de senescência, e o que está condicionado a 

uma patologia, conhecido como o período da senilidade. O primeiro corresponde à 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos e, em condições normais, não 

costuma causar qualquer problema, mas a senilidade, que sob condições de sobrecarga, 

doenças, acidentes e estresse emocional, podem ocasionar patologias que requerem 

assistência (BRASIL, 2006). 



O envelhecimento, para muitas pessoas, passa a ser uma fase da vida em que há 

declínio da saúde com predomínio de doenças. Elas são vistas como inevitáveis e próprias da 

idade, no entanto, faz-se necessário que esse período da vida se prolongue com bem estar e 

boa saúde, e que o profissional de saúde considere a pessoa idosa na sua 

multidimensionalidade. Para Santos et al. (2009), existem múltiplos fatores de 

envelhecimento: fatores moleculares, celulares, sistêmicos, comportamentais, cognitivos e 

sociais, que interagem e regulam tanto o funcionamento típico, quanto o atípico do indivíduo 

que envelhece, e é fundamental que o profissional, a família e cuidadores tenham uma visão 

integrada desses fenômenos.  

De acordo com as projeções para 2025, o Brasil será a sexta população idosa no 

mundo e, considerando a continuidade das tendências das taxas de fecundidade e longevidade 

da população brasileira, estima-se que em 20 anos poderá ultrapassar 30 milhões ao final do 

período, revelando intenso ritmo de crescimento do número de indivíduos desta faixa etária 

dos 60 anos ou mais. Em 2030, o número de idosos vai superar o de crianças e adolescentes 

(menores de 15 anos) em cerca de 4 milhões, diferença esta que aumenta para 35,8 milhões 

em 2050 (64,1milhões contra 28,3 milhões, respectivamente). (Organização Mundial de 

Saúde, 2005; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , 2002; Organização Nações 

Unidas, 2002; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , 2009). 

             Portanto, se fazem necessárias novas ações para se enfrentar os desafios e cabe aos 

profissionais de saúde viabilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento a essa 

nova realidade que se apresenta.  

Ramos, Veras e Kalache (1987) concluem que, se forem mantidas as tendências de 

declínio das taxas de fecundidade e mortalidade, a população brasileira deverá, até o ano de 

2025, vivenciar um processo de envelhecimento comparável, em intensidade, ao vivenciado 

pelos países desenvolvidos no passado. 

Entende-se que o envelhecimento é uma consequência do processo de transição 

demográfica e epidemiológica, evidenciado através da diminuição dos níveis de natalidade e 

mortalidade observados ao longo de décadas no mundo. Estas transformações visíveis 

confirmam as mudanças ocorridas na demografia brasileira, que demandam novas ações 

específicas ao setor saúde.  

A composição de uma população é causada pelo reflexo de sua dinâmica ao longo 

do tempo, e o processo de transição demográfica refere-se aos efeitos que as mudanças nos 

níveis de natalidade e mortalidade provocam sobre o ritmo de crescimento populacional e 



sobre a estrutura por idade e sexo. Ao mesmo tempo em que ocorre um processo de transição 

demográfica na sociedade, também ocorrem mudanças nos padrões de mortalidade e 

morbidade de uma população, e a esse processo se denomina transição epidemiológica 

(VERMELHO, MONTEIRO, 2006). 

Lebrão (2007) divide esquematicamente os países quanto a sua transição 

demográfica: os de iniciação precoce de transição, que fizeram sua transição há séculos (por 

exemplo, os europeus ocidentais), os de iniciação tardia, que iniciaram esse processo há cerca 

de 50 anos (América Latina e Caribe) e aqueles que ainda não iniciaram o processo de 

transição demográfica (como os países africanos). 

De acordo com Vermelho e Monteiro (2006), no processo de transição 

demográfica identificam-se três estágios: a fase industrial ou primitiva, na qual as taxas de 

natalidade e mortalidade são elevadas; a fase intermediária de “divergência de 

coeficientes”, onde as taxas de natalidade permanecem altas e decrescem as taxas de 

mortalidade, caracterizando uma explosão demográfica; e a fase intermediária de 

“convergência de coeficientes”, quando a natalidade diminui de forma mais acelerada do que 

a mortalidade, cujo efeito mais evidente é o envelhecimento populacional. No final desse 

processo, há um equilíbrio da população, tornando-se estável, e, como consequência, a 

esperança de vida aumenta, a população envelhece e, em geral, observa-se uma ampliação da 

proporção de mulheres. 

Segundo Lebrão (2007), os processos de transição epidemiológica e demográfica 

não são a mesma coisa. O primeiro implica em mudanças nos padrões de morbidade, além da 

mortalidade, havendo uma relação fundamental entre elas, pois a queda inicial da mortalidade 

se concentrou nas causas de mortes infecciosas; e o segundo significa a passagem de um 

regime demográfico de alta natalidade e mortalidade, para outro com baixa natalidade e 

mortalidade. 

A transição epidemiológica classifica-se em quatro principais estágios, com um 

quinto estágio potencial: o primeiro com níveis de mortalidade e fecundidade elevados, com 

predomínio de doenças infecciosas e parasitárias; o segundo com o desaparecimento das 

pandemias, mortalidade em declínio e queda da fecundidade; o terceiro, das doenças 

degenerativas e provocadas pelo homem, com mortalidade e fecundidade baixas; segue-se o 

quarto estágio, de declínio da mortalidade por doenças cardiovasculares, envelhecimento 

populacional, doenças emergentes e ressurgimento de doenças; e, por fim, o período de 



longevidade paradoxal, emergência de doenças enigmáticas e capacitação tecnológica para 

sobrevivência do inapto (OMRAN apud VERMELHO; MONTEIRO, 2006). 

Para o Ministério da Saúde (2008, p.16), 

 

a transição epidemiológica caracteriza-se pela mudança do perfil de 

morbidade e de mortalidade de uma população, com redução progressiva 

das mortes por doenças infecto-contagiosas e elevação das mortes por 

doenças crônicas e apresenta diversidades regionais quanto às 

características socioeconômicas e de acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

Kalache, Veras e Ramos (1987) descrevem que as mudanças graduais ocorridas 

nas populações são caracterizadas por alta mortalidade/alta fecundidade para a de baixa 

mortalidade/baixa fecundidade e, em consequência, uma alta proporção de idosos na 

população em geral. De outro modo, as taxas de natalidade por Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (DIP) são muito baixas na idade adulta, mesmo nos países subdesenvolvidos, e, à 

medida que se atinge a idade adulta, as causas de morte variam pouco, e a maioria das pessoas 

termina morrendo de doenças crônico-degenerativas, quer em países desenvolvidos ou não. 

Segundo Schramm, et al.(2004), a transição epidemiológica engloba três mudanças 

básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas 

externas, deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para os 

indivíduos mais idosos, e a mudança do predomínio de mortalidade para a morbidade. Dentre 

as principais DCNTs, as doenças cardiovasculares são consideradas responsáveis pela 

proporção maior de mortes prematuras, seguidas das neoplasias. 

Minayo (1995) aponta que a obtenção na melhoria das condições de vida da 

população tornou possível a redução da mortalidade geral, especialmente através do controle 

das doenças infecciosas, resultando no envelhecimento populacional, passando a predominar 

as DCNTs no perfil de morbimortalidade dos países desenvolvidos e, décadas depois, na 

maioria dos países do Ocidente.  

Nas últimas décadas, observam-se no Brasil processos de transição 

epidemiológica (redução de doenças transmissíveis e aumentos de DCNT, acidentes e 

violências), demográfica (redução da mortalidade precoce e taxas de fecundidade, aumento 

da expectativa de vida ao nascer e da população idosa) e nutricional (declínio da desnutrição 

e aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade). Desse modo, é de fundamental 



importância a implantação de políticas públicas na direção de reduzir os impactos negativos 

das condições de vida na saúde das populações (BRASIL, 2008). 

De acordo com Caldas (2003), a alteração demográfica mais importante que 

incidirá no aumento da frequência de utilização dos serviços de saúde é o acelerado 

crescimento da proporção de indivíduos com mais de 85 anos, que apresentam geralmente 

uma grande carga de doenças crônicas e limitações funcionais. 

Atualmente, admite-se que o perfil epidemiológico do Brasil encontra-se 

representado tanto pelas doenças do subdesenvolvimento quanto por aquelas ditas da 

modernidade, ou seja, o país passa por uma ligeira transição no perfil, caracterizando-se pelo 

predomínio das enfermidades crônicas não transmissíveis seguidos da importância crescente 

dos fatores de risco para a saúde, exigindo ações preventivas em seus diferentes níveis 

(BRASIL, 2002b).  

Silva Jr. (2006) exemplifica o processo contemporâneo de transição 

epidemiológica acelerada no Brasil: as doenças cardiovasculares respondendo por cerca da 

metade das DCNTs, contribuindo para a mortalidade precoce, perda de qualidade de vida e 

despesas médicas hospitalares, os acidentes e violências e, ainda, as prevalências de DCNTs, 

que são diretamente proporcionais ao envelhecimento da população. 

Kalache, Veras e Ramos (1987) afirmam que, em termos de saúde, o aumento do 

número de idosos em uma população se traduz em um maior número de problemas de longa 

duração, que frequentemente dependem de intervenções custosas envolvendo tecnologia 

complexa para um cuidado adequado. Desse modo, as doenças crônicas, comuns e presentes 

das idades mais avançadas, estão se tornando progressivamente mais prevalentes num país 

como o nosso.  

Veras e Parahyba ( 2007) afirmam que o cenário, no entanto, aponta na direção de 

uma população idosa mais saudável, mesmo a despeito das consequências que o processo de 

envelhecimento populacional ocasiona no tocante à ampliação das doenças crônicas. 

Veras (2009) ainda explica que, em menos de quatro décadas, o Brasil passou de 

um cenário de mortalidade para um quadro de enfermidades complexas e onerosas, típicas de 

países longevos, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que persistem por vários 

anos, com exigência de cuidados contínuos e constantes, medicação contínua e exames 

periódicos, onde se observa  em paralelo a carência de recursos. 



Verifica-se que, na medida em que ocorre o avanço do envelhecimento 

populacional, aumenta a prevalência das DCNTs e de incapacidades com repercussão em 

gastos com a seguridade social, e as ações preventivas de vigilância e assistenciais ainda são 

insuficientes (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004). 

Nesse sentido, cresce a preocupação com as questões de saúde no envelhecimento 

nos últimos tempos, em virtude desse crescimento progressivo do número de idosos e das 

DCNTs e, considerando-se a longevidade, é um desejo de toda a sociedade vivenciá-la com 

ausência de doenças e incapacidades, pois viver mais tempo e com bem estar é um sonho de 

todos. Desse modo, observa-se que a população de hoje começa a realizar atividades físicas e 

a ter alimentação saudável bem mais cedo, na busca de um futuro mais saudável.  

Desse modo, surgem novas necessidades de saúde para a população e de adaptação 

dos serviços de saúde, pois o SUS enfrentará cada vez mais o aumento no número de doenças 

crônicas e incapacitantes, e de ampliação da utilização dos serviços públicos e dos gastos em 

saúde, trazendo consequências para o setor socioeconômico e de saúde, o que implicará em 

desafios para os próximos governantes.  

No Brasil, os dados de mortalidade da população com 60 anos ou mais se 

apresentaram, em 1998, na seguinte ordem, com as principais causas: Cardiopatia Isquêmica, 

Acidente Vascular Encefálico, Doença Broncopulmonar Obstrutiva crônica (DPOC), Diabetes 

Mellitus, Pneumonia, Hipertensão arterial, Neoplasias, entre outras (BRASIL, 2002b). Hoje, 

dados apontam para as doenças do aparelho circulatório como causas majoritárias de 

mortalidade em idades mais avançadas, seguidas das Neoplasias e das doenças respiratórias 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010b). 

Nas últimas décadas, as DCNTs passaram a ocupar lugar de relevância nas causas 

de óbito no país, chegando a representar em 2005 dois terços da totalidade das causas 

conhecidas, dentre elas, as doenças do aparelho circulatório, ultrapassando o valor da taxa de 

mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP), que caiu de 46% (em 1930) para 

5,3% (em 2005) (BRASIL, 2008).  

Assim, o Brasil, através do Ministério da Saúde, encontra-se desenvolvendo 

diversas ações articuladas com vários setores governamentais e não governamentais, visando 

à promoção da qualidade de vida, prevenção e controle das DCNTs (BRASIL, 2005) 

 

 

 



2.2 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA 

 

Para melhor compreensão das políticas nacionais de saúde voltada à pessoa idosa, 

o governo toma como base alguns parâmetros explicitados nas políticas internacionais, sendo 

importante buscar algumas conferências internacionais de saúde já realizadas.  

Desde a declaração de Alma Ata, em 1978, têm sido pontuadas medidas de 

promoção da saúde que implicam na busca de melhoria de vida para um envelhecimento 

ativo. 

Na Conferência de Jacarta, em 1997, uma de suas principais metas foi de aumentar 

as expectativas de saúde e reduzir o espaço quanto à expectativa de saúde entre países e 

grupos, onde as tendências demográficas, tais como a urbanização, o aumento no número de 

pessoas idosas e a prevalência de doenças crônicas, um comportamento mais sedentário, entre 

outros, ameaçam a saúde e o bem-estar de centenas de milhões de pessoas.  Desse modo, as 

pessoas idosas passaram a fazer parte dos grupos prioritários de investimento no 

desenvolvimento da saúde. (BRASIL, 2002a). 

Correlaciona-se a essa etapa, no Brasil, a década de 90, na qual se institui a 

Política Nacional do Idoso (PNI), expressa na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, criando o 

Conselho Nacional do Idoso, regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, 

tornando-se referência para essa população, tendo por finalidade assegurar os direitos sociais 

do idoso, proporcionando condições na promoção de sua autonomia, integração e participação 

efetiva do mesmo na sociedade, reafirmando o seu direito à saúde nos diversos níveis de 

atendimento (BRASIL, 1996 b). 

A I Assembleia Mundial do Envelhecimento (AME), em agosto de 1982, em 

Viena, Áustria, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), teve como objetivo 

traçar um Plano Internacional de Ação para o envelhecimento, que orientou o pensamento e a 

ação sobre o envelhecimento nos 20 anos que se seguiram, na formulação de iniciativas e 

políticas de grande importância (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003).  

Por sua vez, a II AME, realizada em 2002, em Madri, teve como objetivo 

examinar os resultados da I Assembleia e aprovar as revisões do Plano de Ação definindo as 

diretrizes que orientarão as políticas públicas relativas à população idosa para o século XXI, e 

estabeleceu um momento decisivo ao abordar os desafios e celebrar os êxitos de um mundo 

em transformação, no processo de envelhecimento (FONTE, 2002; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).  



O novo Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (PAME), de 2002, 

oriundo da II AME, exige transformações de atitudes, das políticas e das práticas em todos os 

níveis e em todos os setores, para que as possibilidades que o envelhecimento oferece possam 

se concretizar, tendo, como objetivo maior, garantir à população um envelhecimento com 

segurança e dignidade, proporcionando aos idosos a participação na sociedade como cidadãos, 

com plenos direitos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2003; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2005). 

O Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento, em sua declaração política, 

aponta ainda algumas recomendações para a adoção de medidas, organizando-se em três 

direções prioritárias: os idosos e o desenvolvimento, a promoção da saúde e o bem-estar até a 

chegada da velhice, e a criação de ambientes propícios e favoráveis (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2003).  

É emergente a necessidade de adoção de políticas direcionadas a esse segmento 

etário, de estratégias que promovam um envelhecimento ativo ao idoso, proporcionando 

educação em saúde, atividades sociais e culturais, tornando-os participativos em ações sociais, 

evitando situações que favoreçam o adoecimento ou minimizando situações de desequilíbrio.  

No Brasil, apesar de seu processo de envelhecimento ter sido evidenciado desde 

meados do século XX, somente a partir das duas últimas décadas desse século, o governo cria 

e instala políticas públicas para atender esse grupo de pessoas de idade acima dos 60 anos. Em 

1999, aprova-se a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), Portaria nº. 1.395/GM, de 10 

de dezembro de 1999, que fundamenta a ação do setor de saúde na atenção integral à 

população idosa e àquela em processo de envelhecimento, na conformidade do que 

determinam a Lei Orgânica da Saúde – n.º 8.080/90 – e a Lei 8.842/94, da Política Nacional 

do Idoso (PNI), que assegura os direitos desse segmento populacional (BRASIL, 2002 b) 

Pouco tempo depois, em 2003, é instituído o Estatuto do Idoso, por meio da Lei de 

n.º 10.741, que define os principais direitos fundamentais dessa população, tais como o direito 

à vida, à saúde, à educação, ao lazer, entre outros, constituindo-se num instrumento legal 

completo para a cidadania dessa faixa etária, resultado de esforços de muitos segmentos da 

sociedade brasileira, incluindo o movimento nacional dos idosos e das entidades que 

defendem seus direitos, e do Estado (GOLDMAN; FALEIROS, 2008).  

Ainda como orientação da II AME, observa-se, a partir de então, a importância de 

se perseguir e de ser adotada por todas as nações a condição de um envelhecimento ativo e 

saudável para referir-se ao processo de conquistas dessa faixa etária, com o objetivo de 



melhorar a qualidade de vida à medida que se envelhece (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAUDE, 2005).  

Para Duarte (2007), “ativo” tem um sentido mais amplo, envolvendo a 

participação do indivíduo na sociedade, e não somente a capacidade de estar ativo fisicamente 

ou fazendo parte da força de trabalho, incluindo todas as pessoas que estão envelhecendo, 

independente do seu estado físico. 

O período do envelhecimento tornou-se uma prioridade nas políticas de saúde 

pública no mundo, e particularmente no Brasil, onde a população de idosos vem aumentando 

gradativamente, ancorado pelo avanço da ciência, que vem colaborando de forma significativa 

para o prolongamento de uma melhor qualidade e expectativa de vida da população.  

A partir de 2006, as três instâncias de gestão do SUS (federal, estadual e 

municipal) compreenderam a necessidade de pactuar metas e objetivos a serem alcançado, 

bem como de contribuir para o envolvimento na defesa e consolidação do SUS. Essa 

pactuação agrega três eixos: o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto 

de Gestão. O Pacto em Defesa da Vida traz, dentre as suas prioridades, a saúde do idoso, a 

fim de implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), buscando a atenção 

integral, a promoção da saúde, para elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira e na 

atenção básica à saúde, com o objetivo de consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de 

atenção à saúde do SUS. (BRASIL, 2006 a).  

Assim, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), instituída pela 

Portaria/GM de nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, surgiu em atendimento ao pacto, como 

reestruturação da Portaria/GM de nº 1.395, de 10 de dezembro de 1999, e tem por finalidade 

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

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

com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão 

e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade, e ela define, ainda, que a atenção à saúde 

do idoso terá como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família. Cabe destacar, 

também, que terão como referência as redes de serviços especializados de média e alta 

complexidade (BRASIL, 2006 b). 



No Plano Nacional da Saúde, o Pacto pela Saúde no Brasil, com relação às 

condições de saúde, destaca entre os objetivos: fortalecer a gestão do Sistema Nacional de 

Vigilância, de forma a ampliar a sua capacidade de análise de situação de saúde e de resposta 

às necessidades da população; reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos 

prevalentes, mediante a intensificação de iniciativas de caráter preventivo e curativo, 

individuais e coletivos, levando em conta as diferenças locais e regionais, bem como os 

grupos ou segmentos populacionais mais expostos e vulneráveis, portadores de patologias, 

mediante a adoção de estratégias que contribuam para a sua qualidade de vida (BRASIL, 

2004). 

Portanto, para fazer valer esse novo pacto, o governo entendeu ser necessária a 

implantação de novas portarias que sedimentem as propostas instituídas pela lei e, logo depois 

da implantação do Pacto pela Saúde no Brasil, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

regulamentada pela Portaria/GM de nº 648, de 28 de março de 2006, que “caracteriza-se por 

desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde” (BRASIL, 2006 d). 

       Ainda em 2006 e seguindo a lógica de apoio à implantação do Pacto pela Saúde, o 

Ministério da Saúde (MS), através da Portaria /GM de n. 687, de 30 de março de 2006, 

institui a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que tem como objetivo a 

promoção da qualidade de vida e redução da vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados a 

seus determinantes e condicionantes (BRASIL, 2006 c).   

 A Lei 12.461/11 altera o art. 19 da Lei n
o
 10.741, do Estatuto do Idoso, de 1

o
 de 

outubro de 2003, e passa a estabelecer a notificação compulsória dos atos de violência 

praticados contra o idoso atendido em serviço de saúde. 

 

Art. 19.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra 

idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde 

públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 

obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos 

[...] (BRASIL, 2011, p.2). 

 

Desse modo, o Ministério da Saúde vem incluindo várias questões relativas ao 

controle das DCNTs nas diferentes políticas e nos programas de saúde instituídos nos últimos 

anos. A própria discussão e operacionalização de tais políticas apontaram para a necessidade 

do manejo integrado dessas questões, na busca da integralidade da atenção, respeitando-se e 



considerando as diversidades de cada território. A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) ilustram a afirmação anterior, 

pois apresentam interfaces com várias outras políticas, principalmente no que diz respeito à 

integralidade da atenção (BRASIL, 2008). 

Porém, observa-se que o SUS ainda é pouco eficiente na atenção primária à 

pessoa idosa, nível de atendimento no qual poderiam ser detectados os diversos problemas 

comuns à idade e evitada a procura ao serviço de maior complexidade e em seguida as 

internações, especialmente no caso do idoso mais idoso, pois a falta de um diagnóstico 

precoce  acaba por prejudicar as suas atividades de vida diária, aumentando a sua 

incapacitação, e, por conseguinte a internação prolongada, com maiores custos para o serviço 

público. Considerando como foco, a atenção integral ao portador de DCNT, entende-se que o 

eixo da promoção da saúde seja fundamental para a construção de intervenções que atuem nos 

fatores de risco e proteção (BRASIL, 2008). 

Segundo Pinho, Siqueira, Pinho (2006), os níveis de complexidade do SUS estão 

dispostos em três esferas, sendo o nível primário o que está qualificado para atender e resolver 

os principais problemas que demandam serviços de saúde. Os que não forem resolvidos 

deverão ser encaminhados/referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. 

O nível secundário são os centros de especialidades e segue-se o nível terciário de atenção à 

saúde, onde estão os hospitais de referência. 

Desse modo, na assistência dos serviços de saúde, a atenção deve ser integral, 

garantindo ao indivíduo e à coletividade a proteção, promoção e a recuperação da saúde, 

corroborando com os princípios do SUS e com as necessidades em todos os níveis de 

complexidade. 

De acordo com Malta et al. (2009), a promoção e proteção à saúde da população, 

a prevenção de doenças e agravos à saúde e seus fatores de risco, bem como a garantia de 

acessibilidade à assistência são objetivos centrais dos sistemas e serviços de saúde. Para 

garantir que as estratégias de produção de saúde componham uma linha de cuidado integral e 

efetivo, é necessário estruturar um sistema de saúde, para que proporcione um conjunto de 

estratégias e medidas de alcance individual e coletivo. 

A Portaria GM/MS de nº 702, de 12 de abril de 2002, determina no art. 1° “criar 

mecanismos para a organização e implementação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde 



do Idoso”. Essas Redes às quais se faz referência são os Hospitais Gerais e Centros de 

Referência em Assistência à Saúde do Idoso, integrantes do SUS (BRASIL, 2002b). 

De acordo com essa portaria, entende-se como Centro de Referência em 

Assistência à Saúde do Idoso:  

 

aquele hospital que, devidamente cadastrado como tal, disponha de 

condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

específicos e adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de 

forma integral e integrada, envolvendo quatro modalidades assistenciais: a 

internação hospitalar, ambulatorial especializado em saúde do idoso, 

hospital-dia geriátrico e assistência domiciliar, capaz de se constituir em 

referencia para a rede de assistência à saúde dos idosos (BRASIL, 2002b, p. 

73).  

 

Freitas e Moraes (2008) afirmam que os Centros de Referência em atenção à 

Saúde do Idoso (Crasi) ainda não foram implantados em muitos estados; os que estão em 

funcionamento se concentram principalmente na Região Sudeste e um levantamento realizado 

pela Área Técnica de Saúde do Idoso da MS, em 2005, sobre o perfil de funcionamento dos 

Crasi mostrou que a modalidade assistencial mais presente, em todos os Crasi, é o 

ambulatório especializado.  

Nesse ambulatório, o paciente idoso, receberá atendimento individual (consultas 

multidisciplinares) e grupal (atividades educativas, atividade socioterápica, grupo de 

orientação, atividades de sala de espera, entre outras), sendo importante a orientação e o apoio 

constante ao paciente, ao cuidador e à família (FREITAS; MORAES, 2008). 

                   A Secretaria de Saúde do Município de Natal/RN (2007) refere que, com relação 

aos serviços de saúde, para a população em geral, o Estado do Rio Grande do Norte adotou as 

modalidades de atenção básica e atenção especializada em média e alta complexidade, tanto 

ambulatorial quanto hospitalar. Em Natal, tem-se como prioridade a prestação de serviços a 

partir da pessoa, de sua família e de seu entorno comunitário, tendo como eixo estruturante a 

Estratégia Saúde da Família (ESF). No nível de atenção especializada estão incluídos as ações 

e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os problemas de saúde da população 

que demandem profissionais especializados, recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico. 

A Secretaria de Saúde do Município de Natal/RN, no documento “(Re) desenhado 

a Rede de Saúde na Cidade de Natal”, ainda cita que a atenção em saúde no nível de média 

complexidade é realizada preferencialmente nas policlínicas distritais, seguidas dos 

ambulatórios públicos e, em caráter complementar, pela rede filantrópica e privada 



contratada. Servem de referência para a atenção básica, atendendo, além da população de 

Natal, a demanda referenciada por outros municípios do estado, conforme acordado na 

Programação Pactuada e Integrada – PPI, e os serviços ofertados na atenção hospitalar são 

integrantes dos níveis de média e alta complexidade, estando intimamente ligados à 

diversidade das especialidades médicas, inovações tecnológicas e qualificação profissional 

(NATAL, 2007) 

O Hospital dos Pescadores (HOSPESC) é caracterizado como Hospital Geral de 

pequeno porte com especialidade em clínica médica, e presta assistência de média 

complexidade, alem de atendimento de urgência. (NATAL, 2007) 

Com relação às estratégias de cuidados à saúde da pessoa idosa, a Secretaria de 

Saúde do Município de Natal (SMS/Natal), amparando-se no princípio da equidade, optou 

pela redefinição do desenho da rede assistencial, fundamentando-se na garantia do acesso, 

integralidade da atenção, humanização e resolutividade. Assim, a partir do acompanhamento 

dos idosos na unidade básica, referencia-se para unidades com maior especialização no 

cuidado clínico, em especial o Centro de Referência de Atenção ao Idoso – CREAI (NATAL, 

2007).  

Implantado em 1998, atualmente com o nome de Centro Especializado de 

Atenção à Saúde ao Idoso (CEASI), desempenha importante papel no acolhimento às 

demandas mais especializadas nas clínicas comumente associadas a essa faixa etária, 

disponibilizando, além de consultas e exames de apoio diagnóstico, o adequado tratamento e 

recuperação para a clientela. Ressalta-se ainda o papel dessa unidade de referência para o 

diagnóstico e tratamento qualificado na assistência ao portador da Doença de Alzheimer 

(NATAL, 2007). 

 

2.2.1 Integralidade na atenção à saúde da pessoa idosa 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é a maior conquista de uma Conferência de 

Saúde e resultado obtido através dos esforços da população pela redemocratização do país no 

início da década de 80, atuando nos três níveis de atenção à saúde da população, o primário, 

secundário e terciário, tem como princípios doutrinários a Universalidade, Equidade, 

Integralidade das ações, Descentralização e participação social (BRASIL, 2008; MACHADO, 

2007; FIGUEIREDO, 2009). 



Na última década, a integralidade tem recebido relevância e centralidade dos 

gestores e de estudiosos sobre o tema. O SUS preconiza, dentro de seus princípios e diretrizes, 

a integralidade de assistência, entendida como um “conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990). 

 A Constituição Federal, em seu artigo 198, estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as algumas diretrizes, dentre as quais o atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais (BRASIL, 1988). 

Desse modo, observa-se a dimensão ampla e complexa que este princípio pode 

assumir na organização das ações e serviços, que deve abranger o individuo como um ser 

integral, indivisível, em conjunto com o contexto em que vive. O SUS, em sua grande 

dimensão, propõe uma atenção à saúde que está voltada não só para a cura das doenças, mas 

tem um compromisso com a promoção de um cuidado integral, amplo, em saúde, através de 

programas e estratégias de ação que visam realizar as práticas de saúde, facilitando e 

orientando os profissionais de saúde a intervir no processo saúde – doença. 

A atenção primária é entendida como o primeiro nível da atenção à saúde no SUS 

e deve ser a porta de entrada preferencial do sistema, incluido procedimentos mais simples, 

com tecnologia de baixa intensidade, capaz de atender a maior parte dos problemas comuns 

de saúde da comunidade (BRASIL, 2007a). 

A Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, que aprova na forma de anexo a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, conceitua a  

 Atenção de Média Complexidade como: 

  

um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam 

atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica 

demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de 

recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique 

a sua oferta em todos os municípios do país (BRASIL, 2002, p.15). 

 

 

A promoção da saúde é uma estratégia de articulação transversal que confere 

visibilidade aos fatores que colocam a saúde de uma população em risco e às diferenças entre 

necessidades, territórios e culturas existentes em nosso país, e que estreita sua relação com a 



vigilância em saúde, possibilitando a construção de possibilidades que reduzam situações de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2006). 

Desse modo, nos serviços de média complexidade, também devem ser realizadas 

atividades educativas, em ambiente adequado, conferindo ao idoso maior conhecimento sobre 

a sua saúde, doenças e particularidades inerentes ao ciclo de sua vida. 

 A integralidade vem sendo amplamente utilizada para entendermos a 

integralidade no cuidado dos indivíduos e grupos no seu contexto social, porém, o texto 

constitucional utiliza o termo “atendimento integral” priorizando as ações preventivas sem 

prejuízo das ações assistenciais; esse termo tem um conceito amplo e deve ser um indicador 

de como conduzir as práticas de saúde (MATTOS, 2006). 

       Seu processo de construção e implementação talvez seja, nos dias de hoje, um dos 

desafios nas práticas em saúde no Brasil, e deve nortear os projetos técnico-sociais, além de 

conduzir os profissionais para as ações voltadas à atenção coletiva e individual, congregando 

ações de promoção e prevenção à saúde articuladas com as ações curativas e reabilitadoras, 

combinando assim, ao mesmo tempo, prevenção e cura. 

Backes et al.(2009) pontua que os profissionais de saúde precisam superar o 

modelo biomédico de assistência à saúde, centrado na doença e voltado para o diagnóstico e a 

terapêutica, o tecnicismo e as relações impessoais, e investir no modelo de atenção focalizado 

na promoção da saúde, levando em conta as dimensões do ser humano (biológica, psicológica, 

histórica e sóciocultural), considerando a diversidade cultural do nosso país. 

De acordo com Lourenço (2005), a maioria das instituições brasileiras voltadas 

para o ensino da área da saúde não oferece conteúdo gerontológico suficiente, aumentando a 

carência de recursos técnicos e humanos especializados para enfrentar o aumento deste grupo 

que exigirá mais cuidados nas próximas décadas. 

O interesse inicial da enfermagem brasileira pela área do envelhecimento iniciou-

se através de publicações em 1970. Nos dias atuais vem se expandindo, com disciplinas nas 

universidades já direcionadas à pessoa idosa e investimentos por parte de gestores para 

qualificar os profissionais envolvidos com essa população, demonstrando o visível interesse 

da categoria em aprofundar os conhecimentos no assunto (GONÇALVES; ALVAREZ, 2004). 

Ao abordar a integralidade do cuidado na formação do enfermeiro, se requer uma 

compreensão do ensino como um processo dinâmico construído por docentes, estudantes, 

profissionais de serviços e a comunidade que se movimenta como sujeitos que determinam as 

práticas de saúde, de educação e de controle social (SILVA; SENA, 2006). 



Santos et al. (2008), afirma que,  para  o alcance da promoção da saúde da pessoa 

idosa, destacam-se como ações de Enfermagem Gerontogeriátrica: a aquisição  de 

conhecimentos gerontológicos, os aspectos demográficos e epidemiológicos, a legislação 

nacional e políticas públicas voltadas à pessoa idosa, e difundi-las entre essa população, seus 

familiares e comunidade; o desenvolvimento de ações que incluam as limitações, a presença 

das DCNTs das pessoas idosas nos diferentes contextos (domicílio, instituições de longa 

permanência, instituições hospitalares), entre outras. 

Assim, compreendemos que a Enfermagem, ao longo do tempo, vem assumindo 

uma postura crítica, reflexiva, desvinculando-se do paradigma flexneriano, valorizando 

práticas inovadoras em saúde, direcionando sua atenção para a integralidade do cuidado na 

saúde. 

No início do século XXI, no Brasil, o movimento de construção de novos 

paradigmas do processo saúde/doença repercute na organização dos serviços de saúde, nas 

concepções de promoção à saúde, prevenção de agravos e tratamento, resultado da 

consolidação do Sistema Único de Saúde. Tais mudanças incidem no modelo de formação dos 

profissionais de saúde, dentre eles, os de enfermagem (SILVA; SENA, 2008). 

 A integralidade é um princípio que está em constante mudança, incidindo em 

diferentes pontos, referindo-se às características das práticas dos profissionais de saúde, da 

organização dos serviços e das respostas governamentais aos problemas de saúde, como, por 

exemplo, quando no uso de técnicas de prevenção, atividades de educação em saúde, entre 

outras. 

Segundo Machado et al ( 2007), o atendimento integral ultrapassa a estrutura 

organizacional hierarquizada e regionalizada da assistência à saúde, estende-se pela qualidade 

real da atenção individual e coletiva assegurada aos usuários do sistema de saúde, requisita 

um compromisso contínuo de aprendizagem e com a prática profissional. 

Dessa maneira, os gestores, quando planejam uma determinada ação, devem ter 

em mente as necessidades em saúde de determinada comunidade, definindo as ações de 

prevenção primária e secundária, desenvolvendo um estudo da realidade local, estabelecendo 

prioridades, pois cada população tem suas peculiaridades e necessidades, levando em 

consideração as propostas do SUS. 

Para Mattos (2006), os serviços devem estar organizados para proporcionar uma 

compreensão das necessidades da população que atendem, e a integralidade surge como um 

princípio de organização continua do processo de trabalho nos serviços de saúde, no entanto, 



é necessário que exista o diálogo entre os diferentes sujeitos envolvidos e entre seus diferentes 

modos de perceber as necessidades de serviços de saúde.  

A comunicação entre os profissionais e os pacientes decorre de uma relação 

recíproca que deve ser estabelecida por ambos, às vezes de difícil realização, seja pela 

dificuldade do profissional em estabelecer uma interação ou até pela própria patologia do 

paciente. Porém, apesar dos obstáculos inerentes a comunicação, os sujeitos sociais 

envolvidos devem tentar estabelecer esse instrumento e favorecer a integralidade da 

assistência. 

Machado et al. (2007) entendem a integralidade no cuidado de pessoas, grupos e 

coletividade compreendendo o usuário como ser histórico, social e político, articulado ao seu 

contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade em que está inserido, evidenciando nesse 

cenário a importância de ações de educação em saúde como instrumento capaz de desenvolver 

um saber coletivo, proporcionando ao indivíduo autonomia e emancipação para cuidar de si, 

da família e do seu entorno.   

Nesse sentido, a educação em saúde favorece um empoderamento do usuário com 

a finalidade de tornar o indivíduo mais participativo na promoção à saúde, proporcionado ao 

mesmo fazer escolhas mais saudáveis pelo apropriamento da sua vida para obter a saúde 

desejada. 

Nessa perspectiva, o acesso e o acolhimento articulam-se proporcionando melhoria 

das práticas assistenciais, favorecendo a integralidade do cuidado, configurando-se como 

elementos importantes para o planejamento, a organização, a   produção de ações em serviços 

de saúde (SOUZA, 2008).  

O acesso ainda é um obstáculo em algumas regiões do país e a necessidade do 

acolhimento ao usuário proporciona ao mesmo uma melhor compreensão dos serviços que se 

pode oferecer ou referenciar, garantindo-lhe acessibilidade universal. 

De acordo com Brasil (2005a, p.104) 

 

Um sistema integrado pressupõe oferta organizada de assistência integral 

(preventiva, curativa e de reabilitação), garantindo-se referência e contra-

referência em uma rede articulada entre os diversos níveis de complexidade 

do setor ambulatorial (baixa, média e alta) e com o setor hospitalar, com 

fluxos e percursos definidos, e ordenados espacialmente de modo 

compatível com a demanda populacional de cada território. 

 

 



No entanto, observa-se, no atendimento de média complexidade, que a referência e 

contrarreferência apenas são realizadas quando o idoso ainda necessita de cuidados 

continuados, priorizando a sua cura; quando as suas necessidades são atendidas e resolvidas 

no momento da sua procura ao serviço de saúde, a referência e contrarreferência direcionadas 

à prevenção e reabilitação ficam esquecidas. 

Desse modo, com relação à atenção especializada, entendemos que se deve 

fortalecer a atenção à pessoa idosa, reestruturando os serviços de saúde voltados para essa 

clientela visando à integração com a atenção primária e os demais níveis, garantindo o 

princípio da integralidade, por meio de fluxos de referência e contrarreferência. 

 

2.3 AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNTs) E A VIGILÂNCIA À 

SAÚDE 

 

Do conjunto de fatores demográficos, socioeconômicos, nutricionais que 

interferem continuamente no padrão de morbimortalidade no país, o aumento da expectativa 

de vida da população desperta a atenção pela elevada probabilidade de enfermidades crônicas 

que podem se manifestar em idades avançadas, em decorrência do acúmulo de fatores de risco 

ao longo dos anos vividos, e resultar incapacidades, limitações e dependência das atividades 

de vida diária. 

No ano de 2007, cerca de 72% das mortes no Brasil foram atribuídas às DCNTs, 

dentre elas as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, diabetes, neoplasias; elas são 

as  principais fontes de carga de doenças no país, políticas para sua prevenção e controle vêm 

sendo implementadas e fortalecer os vínculos entre governo, instituições acadêmicas e a 

sociedade civil facilitará a resposta da sociedade ao desafio das DCNTs ( SCHMIDT et al.,  

2011). 

Achutti e Azambuja (2004) pontuam que essas doenças possuem fatores de risco 

comuns e demandam por assistência contínua de serviços e ônus progressivo, na razão direta 

do envelhecimento dos indivíduos e da população. 

Segundo Lessa (1998), a denominação Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 

não infecciosas ou crônico-degenerativas são terminologias e que têm sido utilizadas para 

definir o grupo de enfermidades caracterizadas por ausência de microorganismos no modelo 

epidemiológico, pela não transmissibilidade, pelo longo curso clinico e pela irreversibilidade, 



contudo, nenhuma dessas nomenclaturas conforma-se completamente a todos os grupos de 

doenças a que se referem.  

As DCNTs, de modo geral, acometem a população adulta, entre os 15 e 65 anos, 

sendo que, acima de 65 anos, apresentam maior frequência e é comum a concomitância de 

múltiplas patologias. Mundialmente, as DCNTs são as principais causas de morte no mundo; 

no Brasil, correspondem a 72% das causas de morte, com destaque para as doenças do 

aparelho circulatório (31,3%), neoplasias (16,35%), Diabetes (5,2%) e doença respiratória 

crônica (5,8%), atingindo camadas pobres da população e grupos vulneráveis, como a 

população de baixa escolaridade e renda. (BRASIL, 2011) 

Camargos et al. (2008) afirma que as doenças crônicas são a principal causa de 

mortalidade prematura de adultos em todas as regiões do mundo e, apesar de sua grande 

importância epidemiológica, têm sido negligenciadas pelas políticas nacionais e 

internacionais de saúde.Nas últimas décadas, transformações sociais e econômicas, causaram 

alterações no padrão de morbimortalidade da população mundial (HALLAL et al., 2010). 

  De acordo com Ministério da Saúde (2006), o Brasil, seguindo essa tendência, 

tem passado por processos de Transição Demográfica, Epidemiológica e Nutricional desde a 

década de 60. Em 2003, as doenças infectocontagiosas correspondiam a 5% do total do total 

de óbitos registrados, enquanto que as doenças cardiovasculares equivaliam a 31%, e as 

neoplasias, a 15% (BRASIL, 2005).  

 Para o Ministério da Saúde (2006), essas transições colocam ao país o desafio de 

encontrar mecanismos para enfrentar patologias de etiologia incerta e marcadas pela 

complexa relação entre a saúde e seus determinantes. Os estudos apontam que os mecanismos 

mais efetivos e eficazes na redução da vulnerabilidade da população a essas “novas 

epidemias” e na defesa da vida saudável são aqueles que realizam atividade na prevenção das 

doenças e na promoção da saúde. 

Lessa (2004) explica que os conhecimentos sobre a epidemiologia das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), seus tratamentos, como também  metodologias para 

estudos de tendências tiveram origem nos países desenvolvidos da América do Norte e 

Europa. Por volta de 1923, iniciou-se a vigilância epidemiológica para as DCNTs nos Estados 

Unidos, acelerando-se a partir dos anos 70, por metodologias mais modernas. No caso do 

Brasil, as dificuldades em lidar com essas doenças têm um desafio a mais: a dimensão 

continental do país, para implementar programas abrangentes para DCNTs.  



 Na América Latina e no Caribe, as DCNTs combinadas representam a principal 

causa de morte antes dos 70 anos de idade. As de maior importância para a saúde pública na 

região são as doenças cardiovasculares, dentre as quais o acidente vascular cerebral (AVC), 

doença isquêmica do coração e hipertensão, as neoplasias e o diabetes. Os primeiros passos da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no sentido de apoiar programas de prevenção 

integrada das DCNTs aconteceram em 1996, tendo como referência o Programa Cindi 

(Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Program) criado e 

desenvolvido pela OMS em países europeus, em 1985. Em setembro de 2002, a 23a 

Conferência Sanitária Pan-Americana apoiou o enfoque de saúde pública para as DCNT 

(Organização Pan-Americana de Saúde, 2003; BRASIL, 2007). 

      A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)- Escritório Regional da 

Organização Mundial da Saúde para as Américas – identificou objetivos programáticos e 

políticos que buscam realizar a prevenção e o controle das DCNTs nas Américas. As medidas 

recomendadas incluem diversas estratégias para reduzir a carga das DCNTs e se amparam na 

implementação de projetos de prevenção integrada no âmbito da comunidade, conhecidos 

como Iniciativa CARMEM (Conjunto de Ações para a Redução Multifatorial das 

Enfermidades Não Transmissíveis). Nesse sentido, a rede Carmem tem o objetivo de melhorar 

a saúde das populações nas Américas, reduzindo os fatores de risco associados às DCNTs. 

Assim, a OPAS proporciona cooperação técnica com o objetivo de aumentar a capacidade dos 

países para lutar contra as doenças não transmissíveis sob o escopo da saúde pública 

Organização Pan-Americana de Saúde, 2003; BRASIL, 2007).  

As principais linhas de ação da iniciativa CARMEM são constituídas em 

estabelecer políticas de saúde, no desenvolvimento de ações no âmbito da comunidade e 

serviços de saúde receptivos à prevenção de doenças crônicas (BRASIL, 2007). Desse modo, 

ressalta-se a importância de se valorizar as políticas públicas, programas de prevenção que 

reduzam os fatores de risco comuns às principais DCNTs e estratégias que promovam a saúde 

do idoso portador de DCNT nos serviços de média complexidade. 

A partir do ano 2000, o Ministério da Saúde, por meio do Centro Nacional de 

Epidemiologia, transformado em Secretaria de Vigilância à Saúde em 2003, oficializou a 

vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e desencadeou ações no sentido da 

estruturação e operacionalização de um Sistema Nacional de Vigilância específico para as 

doenças não transmissíveis; logo depois realizaram-se fóruns regionais para discutir o 

assunto, pactuando-se indicadores e metodologias de monitoramento (BRASIL, 2005).  



No governo de Luis Inácio Lula da Silva, o Ministério da Saúde passou por uma 

reestruturação organizacional, fortaleceu as ações de vigilância, com a criação da Secretaria 

de Vigilância à Saúde (SVS) e a Coordenação Nacional para Vigilância de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde (CGDANT). No Brasil, a área técnica de 

doenças e agravos não transmissíveis (DANT) abrange também as doenças decorrentes dos 

acidentes e violências - injuries. Portanto, utiliza-se a sigla DCNT, referente às Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, para compatibilizar com as propostas da publicação da OMS, 

Chronic Diseases: A Vital Investment (BRASIL, 2005).  

Assim, o MS apresentou uma proposta de agenda em plenária para a Vigilância, 

Prevenção e Controle de Doenças Crônicas e outra para Vigilância, Prevenção e Controle de 

Agravos (acidentes e violência). As agendas foram discutidas, debatidas e enviadas para 

discussão em plenária, onde foram aprovadas. Os eixos na Agenda de DCNT referem-se a: 

Estruturação do Sistema de Vigilância de DCNT e seus Fatores de Risco (FR) e Protetores 

(FP); Gestão (regulamentação, financiamento, Recursos Humanos, participação e controle 

social, responsabilidade, sustentabilidade); Intervenções para prevenção (promoção da saúde, 

interface com assistência, intersetorialidade, integralidade; e Avaliação e apoio à pesquisa 

(MALTA, 2006). 

Para o monitoramento dos fatores comportamentais de risco e proteção, a partir de 

2003 foi estruturado o sistema de inquéritos, composto de inquéritos domiciliares, telefônicos 

(Vigitel) e em populações específicas, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) e a I Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), realizada  nas escolas públicas e 

privadas. O monitoramento da morbimortalidade em DCNT, executado por meio dos sistemas 

de informação do SUS, é um componente fundamental para a vigilância, bem como para o 

conhecimento de suas características e tendências (BRASIL, 2011). 

Em setembro de 2005, realizou-se, em Brasília, o Seminário Nacional de Dant e 

Promoção da Saúde, que se constituiu num importante espaço tanto para a institucionalização 

da Vigilância em Dant quanto da PNPS, bem como para o fortalecimento da integração desses 

campos de reflexão e atuação no Ministério da Saúde e no SUS, que objetivava consolidar as 

áreas de DCNT, violências e acidentes e promoção da saúde no SUS e, simultaneamente, 

validar uma Agenda Nacional de Prioridades em Dant (BRASIL, 2006). 

Para Lessa (2004), a literatura na área da saúde pública é pobre em textos sobre 

vigilância epidemiológica para DCNT, mas contém muitas propostas de programas e redes em 

andamento. O tema encontra-se em destaque no momento, tendo em vista as perspectivas da 



disseminação das epidemias desse tipo de doença, resultando em endemias e nos custos 

sociais advindos.  

Desse modo, observa-se que o controle das DCNTs, no Sistema Único de Saúde 

brasileiro, encontra-se em estruturação e tem tentado colocar em prática ações e estratégias 

para enfrentar esse problema de saúde pública. Têm sido realizadas medidas capazes de deter 

o avanço desses agravos, por meio de programas, contudo, não se atingiu as metas esperadas 

para a redução dos indicadores de morbimortalidade. Assim, se faz necessário, ainda, 

melhorar a infraestrutura de serviços de saúde, para dar conta das demandas específicas para o 

idoso, decorrentes das transformações demográficas vigentes. Fortalecer a vigilância neste 

momento em que as DCNTs estão cada vez mais presentes na vida dos indivíduos torna-se 

uma prioridade mundial. 

No entanto, são reconhecidos os esforços do país na organização da vigilância de 

DCNTs, nas ações de promoção, prevenção e controle dessas doenças. A taxa de mortalidade 

por DCNT apresentou uma tendência de redução em torno de 20% entre 1996 e 2007. Entre 

as principais causas dessa diminuição, destacam-se a expansão da atenção primária, a 

melhoria de acesso à atenção e a importante redução da prevalência de tabagismo no Brasil 

(BRASIL, 2011). 

Nesse sentido, a Vigilância em DCNT reúne o conjunto de ações que venham a 

possibilitar o conhecimento da distribuição, importância e tendência dessas doenças, bem 

como seus fatores de risco na população, com o objetivo de auxiliar no planejamento, 

execução e avaliação da prevenção e controle, pois são de suma importância para evitar um 

crescimento das doenças e as suas consequências para a qualidade de vida populacional e o 

sistema de saúde do Brasil (BRASIL, 2005). Dentre outras atividades da Vigilância de 

DCNT, o monitoramento das morbimortalidades permite acompanhar o desenvolvimento e a 

avaliação das intervenções propostas, pois permitem retroalimentar os programas e projetos, 

proporcionando uma adequação nas atividades de prevenção e promoção da saúde (BRASIL, 

2005). 

Em um envelhecimento ativo e saudável, o fundamental é a manutenção da 

autonomia, ou seja, a capacidade que a pessoa idosa tem de determinar e executar as suas 

próprias tarefas. No entanto, o descontrole das doenças crônicas implica no aparecimento de 

sequelas decorrentes e incapacidades associadas. O cuidar de indivíduos idosos com DCNT 

pode trazer transtornos para o individuo doente, sua família e para o seu cuidador 

(SIMONETTI; FERREIRA, 2008). 



Tavares, Cortez e Dias (2010), afirmam que, com o processo de envelhecimento, 

ocorrem modificações peculiares que não são consideradas doenças, entretanto, a 

vulnerabilidade a processos patológicos aumenta com a idade. 

 Essas doenças, em decorrência da idade, da sua fragilidade e de outros fatores, 

atuam de forma mais contundente, na maioria são de longa duração, requerem ações, 

procedimentos e serviços de saúde, profissional qualificado e consequentemente grande 

gastos dos governos, pois se observa que a procura e utilização dos serviços de saúde pelos 

idosos torna-se frequente, diante das idas e vindas dos mesmos, afetando seu modo de vida e 

todos os seus familiares.  

Veras (2001), ao discutir sobre os novos paradigmas do cuidado à saúde do idoso, 

aborda que as mudanças que ocorrem com a idade não se devem apenas ao processo de 

envelhecimento, mas estão também associadas às alterações sociais e patológicas, e, em várias 

situações, o surgimento repentino desses problemas pode ser diminuído com a adoção de 

medidas que visem à promoção e prevenção da saúde, no intuito de melhorar a saúde e a 

qualidade de vida dos idosos, de modo que eles tenham suas atividades menos afetadas por 

doenças crônicas.  

O mesmo autor explica que esta é a área em que a promoção da saúde é mas 

eficaz, se compreendida dentro de uma perspectiva ampliada, de centros especializados, onde 

o atendimento global e a avaliação geriátrica ampla tenham um importante papel a 

desempenhar, tanto na prevenção à incapacidade quanto na recuperação da autonomia dos 

doentes. 

As ações na direção da promoção da saúde (e consequente prevenção de DCNT e 

de seus fatores de risco) devem ser realizadas em todos os níveis de atenção à saúde e 

estimuladas à articulação de parcerias intra e intersetoriais para desenvolver programas 

efetivos na possibilidade de prevenir e controlar os avanços das DCNTs. Os fatores de risco 

podem ser aqueles em que não se pode interferir: Não Modificáveis (sexo, idade e herança 

genética), ou os Comportamentais (tabagismo, alimentação, inatividade física, consumo de 

álcool e outras drogas), que são potencializados pelos fatores condicionantes 

socioeconômicos, culturais e ambientais (BRASIL, 2006). 

Dentre as ações preventivas, podem-se citar como exemplos as intervenções, 

orientações e aconselhamentos relacionados às práticas de atividades físicas, alimentação 

saudável, manutenção de peso, abandono ao tabagismo, mudanças de hábito de vida. No 



Brasil, já existe experiências nesse sentido, como os programas Academia da Saúde, Saber 

Saúde, Projeto Pratique Saúde, Saúde na Escola, entre outros. 

A experiência de outros países mostra que o êxito das intervenções de saúde 

pública, no que se refere à redução dos fatores de risco e da prevalência das DCNTs é maior à 

medida que sejam realizadas de maneira integrada e abrangente as ações de promoção da 

saúde e de prevenção de DCNT e seus fatores de risco. No Brasil, esses agravos custam caro 

para o SUS, se não forem adequadamente prevenidos e gerenciados; e para enfrentar essa 

“nova epidemia” de DCNT é necessário investir em pesquisa, vigilância, promoção da saúde e 

defesa da vida saudável (BRASIL, 2008). 

Como a população envelhece e os idosos possuem mais doenças crônicas, o 

número de consultas se amplia, levando a um maior consumo de medicamentos, mais exames 

e hospitalizações, verificando-se que o tempo médio de permanência na rede hospitalar é 

consideravelmente mais elevado para os idosos, devido à multiplicidade e à natureza de suas 

patologias, quando comparados a ouras faixas etárias (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2009). 

Para o IBGE (2009), o aumento do número de idosos e a maior utilização do 

sistema de saúde, consequências do maior tempo de vida e das múltiplas patologias crônicas, 

configuram-se como grandes desafios para o sistema de saúde. Desse modo, o custo das 

internações hospitalares e o tempo médio de permanência na rede hospitalar são 

significativamente mais elevados para a pessoa idosa, devido à multiplicidade e à natureza de 

suas patologias. Um fato relevante, no entanto, é a demonstração de que políticas de 

promoção e prevenção de saúde estão provando eficácia em todo o mundo. 

Segundo Szareski (2009), a elevação das doenças crônicas associadas ao 

envelhecimento vem repercutindo no número de internações hospitalares de idosos e 

indivíduos com doenças geradoras de incapacidades. Quando as pessoas idosas são 

acometidas por alguma doença crônica capaz de comprometer suas capacidades funcionais ou 

sua qualidade de vida no futuro, outros problemas associados a essa doença efetivamente 

surgem (MENEZES, 2001). 

Freitas e Mendes (2007), em seu estudo, almejam compreender a condição crônica 

de saúde do adulto numa perspectiva de viver com saúde, e afirmam que a ciência tem 

avançado nos conhecimentos, proporcionando ao homem oportunidades de prolongar seu 



tempo vital, refletindo na esperança de vida, e que estes indivíduos buscavam entender 

questões de vida e morte desde a era primitiva.  

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2011) aprovou a declaração política 

sobre DCNTs em que prioriza a detecção precoce, o rastreio e o diagnóstico de doenças não 

transmissíveis. No Brasil, o governo federal, através do Ministério da Saúde, lançou o Plano 

de ação para o enfrentamento das DCNTs, que aborda as quatro principais doenças (do 

aparelho circulatório, neoplasias, respiratórias crônicas e diabetes) e os fatores de risco 

(tabagismo, consumo nocivo do álcool, inatividade física, alimentação inadequada e 

obesidade) e tem como meta reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura por essas 

doenças (BRASIL, 2011). 

O Plano visa preparar o país para enfrentar e deter as DCNTs nos próximos dez 

anos (2011- 2022); fundamenta-se no delineamento de estratégias e ações em Vigilância, 

informação, avaliação e monitoramento; na Promoção à saúde e no Cuidado integral, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 

integradas, sustentáveis e baseadas em evidências, para a prevenção e controle das DCNTs e 

seus fatores de risco; e em fortalecer os serviços de saúde voltados para cuidados crônicos 

(BRASIL, 2011) 

Dessa forma, as intervenções devem considerar o contexto social e o meio em que 

se vive, para que as estratégias de prevenção e promoção da saúde possam contribuir para a 

redução dos índices de morbimortalidade no país. Só assim tais estratégias terão 

sustentabilidade. Ressalta-se ainda a importância da intersetorialidade, participação 

comunitária e mobilização visando à melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 



4. METODOLOGIA       

                         

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório de natureza quantitativa. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p.61) o estudo descritivo “observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los”. No caso específico 

deste estudo, pretende-se identificar e analisar as características de uma população que 

envelhece, nesse caso, da pessoa idosa com DCNT, sem interferências no ambiente.  

Nessa perspectiva, Polit, Beck e Hungler (2004) referem como principal objetivo 

de um estudo descritivo, “o retrato preciso das características de indivíduos, situações ou 

grupos e da freqüência com que ocorrem determinados fenômenos”. Explicam que uma 

pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o fenômeno, tornando-o mais 

explícito, com a finalidade de descobrir práticas ou diretrizes que precisem ser modificadas, 

investigando a sua natureza complexa e os outros fatores com os quais ele está relacionado  

Neste caso, permitiu ao investigador aumentar a sua experiência, aprofundando 

seu estudo e adquirindo um maior conhecimento a respeito do problema. 

Por ser aplicado nos estudos descritivos e considerando os objetivos do estudo, 

optou-se por utilizar o método quantitativo. Para Richardson (1989), caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de dados, quanto no tratamento 

desses, por meio de técnicas estatísticas, garantindo a precisão dos resultados. 

Coerente com isso, Polit, Beck e Hungler (2004) afirmam que o método 

quantitativo permite a coleta sistemática de informações, análise e interpretação dos dados 

interativamente, através de procedimentos estatísticos. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A rede municipal de saúde da cidade do Natal, município onde foi realizado o 

estudo, é composta por 147 unidades de atendimento, sendo 80 públicas municipais, 10 

estaduais e quatro federais; de forma complementar, prestando serviço ao SUS municipal, 

conta-se também com seis unidades filantrópicas e 47 unidades privadas contratadas. A média 

complexidade é realizada preferencialmente nas policlínicas distritais, seguidas dos 

ambulatórios públicos e, em caráter complementar, pela rede filantrópica e privada 



contratada. Servem de referência para a atenção básica e atendem, além da população de 

Natal, a demanda referenciada por outros municípios do estado (NATAL, 2007). 

No Município de Natal, há a predominância de hospitais com menos de 50 leitos, 

classificados na categoria de pequeno porte, chegando a quase 42% do total de hospitais da 

rede municipal de serviços de saúde. A rede hospitalar credenciada ao SUS é bastante 

heterogênea, principalmente no que diz respeito à localização, característica da oferta de 

serviços, forma de organização e gestão. Após discussões do processo de territorialização em 

2005, o Município de Natal foi dividido em distritos sanitários: Norte 1 e 2 , Sul, Leste e 

Oeste ( NATAL, 2007). 

O estudo foi realizado em dois serviços de assistência de média complexidade: o 

Hospital dos Pescadores, no Bairro das Rocas, e o Centro Especializado de Atenção à Saúde 

do Idoso (CEASI), localizado no bairro da Ribeira, ambos situados no Distrito Sanitário Leste 

do Município de Natal (ANEXO A), no Estado do Rio Grande do Norte, cujas instituições são 

parte da rede de serviços de saúde pública municipal de Natal.  

O primeiro, se caracteriza por prestar assistência de média complexidade, de 

urgência e emergência em clínica médica e assistência de clínica médica a adultos, com um 

total de 21 leitos, em regime de internação, atendendo a uma demanda espontânea. O 

segundo, implantado em 1998, desempenha importante papel no acolhimento às demandas 

mais especializadas nas clínicas comumente associadas a essa faixa etária, como geriatria, 

cardiologia, endocrinologia, entre outras, disponibilizando, além de consultas e exames de 

apoio diagnóstico, o adequado tratamento e recuperação para a clientela.  

A escolha dos locais deveu-se a serem instituições locais de média complexidade: 

o CEASI, de referência estadual para a pessoa idosa, e o Hospital dos Pescadores por ter uma 

grande demanda de atendimentos a idosos no município, de acordo com o relatório anual de 

2010, do setor de estatística e faturamento, em torno de 27000 atendimentos de pessoas com 

mais de 60 anos, e pelo fato de desenvolver serviços assistenciais nesse local. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi definida com base no quantitativo de atendimento 

mensal do ano de 2010 de idosos, que correspondeu ao total de 4.186, atendidos nos dois 

serviços, locais dessa investigação. 

A amostra foi do tipo aleatória simples, que correspondeu a 124 clientes, com 

idade igual ou superior a 60 anos, do sexo feminino e masculino, atendidos nas referidas 

instituições. 

Devido não se poder ter uma previsão da quantidade de idosos a serem atendidos 

nas instituições diariamente, uma por se tratar de instituição de Pronto Atendimento que 

atende a uma população geral e a outra em que havia atendimentos em diversas especialidades 

e em momentos diferentes, houve dificuldades em se obter a amostra estabelecida 

inicialmente (352 idosos), em função do tipo de amostra que foi escolhida e das 

especificidades de cada local. 

Para manter a aleatoriedade da amostra, o arrolamento dos sujeitos foi realizado 

em dias e horários variados e alternados, contemplando os dias de menor e maior pico de 

atendimento em ambos os serviços, os idosos que iriam ser atendidos eram abordados 

previamente antes da consulta, em dias e horários variados da semana, incluindo ou não os 

dias de pico nos dois serviços investigados. 

Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão para a aplicação do 

instrumento de pesquisa a ser utilizado, definidos conforme a descrição a seguir: 

Os critérios de inclusão foram: idosos com 60 anos ou mais que não apresentem 

déficit cognitivo ou físico que os impeça de participar; que foram atendidos na instituição a 

ser pesquisada; com capacidade motora favorável e aptos a responder às perguntas do 

formulário; dos sexos masculino e feminino e que aceitem participar do estudo.  

Os critérios de exclusão foram: idosos com 60 anos ou mais que apresentem 

déficit cognitivo ou físico que os impeça de participar; idosos com 60 anos ou mais que não 

aceitarem, por livre arbítrio, participar da pesquisa. 

Para a elaboração da amostra utilizou-se a fórmula para cálculo do número de 

elementos da amostra de uma população dicotômica (FREUND; SIMON, 2000). 

 

 



A amostra foi calculada considerando a população de 4.186 idosos, utilizando o 

seguinte cálculo estatístico de uma população dicotômica de uma população finita. 

                                                                                 [1] 

Fórmula 01: Fórmula para determinação do tamanho da amostra (n) com base na estimativa da proporção 

populacional  

Fonte: Freund ; Simon (2000) 

Cálculo de margem de erro para a amostra de 124 idosos 
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         e = 8,67% 

 

* o nível de confiança de 91,33% e margem de erro de 8,67%  

Na fórmula [1], para população finita, n é o tamanho da amostra, N é o tamanho 

da população, p̂ é a estimativa da proporção populacional de idosos que pertencem a 

categoria de interesse no estudo (que foi de 0,5), q̂  representando a estimativa a proporção 

populacional de indivíduos que não pertence à categoria de interesse do estudo (q = 1 – p) 

(que foi de 0,5), Z 2  é o valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado (que foi 

de 91,33%), E
2
 é a margem de erro (0,0867 ou 8,67%).  

Portanto obtiveram-se uma amostra de 124 idosos, que foram entrevistados no 

período de maio a junho de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 



4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

De acordo com Polit,Beck e Hugler (2004), a variável é toda qualidade de uma 

pessoa, grupo ou situação que varia ou assume valores diferentes. 

Nesta pesquisa, foram estudadas as variáveis relacionadas aos aspectos 

sóciodemográficos (sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião, raça, profissão, 

rendimento, condição atual, moradia atual), hábitos de vida pessoais (alimentação, tabagismo, 

etilismo, atividade física, sono e uso de medicamentos para dormir), condições de saúde 

(morbidades) e as relacionadas aos serviços de saúde (serviços utilizados, dificuldades no 

atendimento, profissionais e atividades de promoção do serviço de média complexidade). 

 

4.5 INSTRUMENTO   

 

Utilizou-se um formulário (APÊNDICE A) construído especificamente para este 

estudo, com base no questionário do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Esse sistema foi implantado em 

2006 em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com o objetivo de 

monitorar a freqüência e distribuição dos principais determinantes da DCNTs por inquérito 

telefônico. Para averiguação da sua compreensão e consequente possibilidade de 

operacionalização, realizou-se o pré - teste no período de 14 a 21 de abril de 2011, com oito 

idosos atendidos no Hospital dos Pescadores e no CEASI, locais do referido estudo, 

utilizando-se o instrumento de coleta de dados. Dessa forma, os objetivos do pré- teste foram 

verificar a clareza, o entendimento e compreensão das perguntas por parte da pessoa idosa, a 

duração da entrevista, a adequada estrutura do formulário, considerando a sequência das 

perguntas, além de verificar a aplicabilidade do instrumento à população estudada. A 

realização do pré - teste indicou a necessidade de alterações no instrumento. 

Para Polit; Beck; Hungler (2004), o pré teste tem a finalidade de determinar se o 

instrumento foi formulado com clareza, sem parcialidade e se é útil para a geração das 

informações às quais se destina. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista, acompanhada do referido 

formulário (APÊNDICE A), dirigida pela própria pesquisadora. 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, com o objetivo de obter 

informações a respeito de um assunto, utilizado na investigação social, através de uma 



conversação de natureza profissional; e o formulário, um instrumento de coleta de dados 

imprescindível para a investigação social, cujo sistema de coleta consiste na obtenção de 

informações diretamente do entrevistado (LAKATOS, 2007).  

 

4.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Para a realização da pesquisa foi solicitado o consentimento do Secretário Municipal 

de Saúde, do Hospital dos Pescadores e do CEASI (APÊNDICE B, C e D). Para os usuários, os 

quais foram esclarecidos sobre o objetivo e a importância do estudo e tiveram respondidos os 

seus questionamentos, foi requisitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice E) daqueles que concordaram em participar do estudo. 

Em seguida, o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), obtendo a aprovação e parecer 

favorável, por meio do Protocolo de nº 014/11-P CEP/UFRN, (Anexo B), de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. (BRASIL, 1996 a). 

 

4.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Após o consentimento institucional (APÊNDICE B, C e D) e parecer favorável do 

Comitê de Ética teve início o processo de coleta de dados (ANEXO B). Os dados foram 

coletados pela pesquisadora durante visitas às instituições, previamente planejadas com cada 

um dos setores de enfermagem do serviço de média complexidade. 

Quanto ao consentimento do Secretário Municipal de Saúde, do Hospital dos 

Pescadores e do CEASI para a realização da pesquisa, todas as solicitações foram deferidas 

pelos respectivos responsáveis (APÊNDICE B, C e D). Para os usuários, os quais foram 

esclarecidos sobre o objetivo e a importância do estudo e tiveram respondidos os seus 

questionamentos, foi requisitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) daqueles que concordaram em participar do estudo. (Apêndice E). 

A coleta de dados propriamente dita teve início por meio de uma entrevista, 

dirigida pela própria pesquisadora, acompanhada por um formulário (APÊNDICE A) de 

questões fechadas, em sua maioria, e outras abertas, sobre o problema em discussão, contendo 

dados sociodemográficos, hábitos pessoais, condições de saúde e sobre o atendimento de 

idosos em serviços de média complexidade no Município de Natal.  



Assim, as entrevistas e a aplicação dos formulários eram realizadas em 

consultórios ambulatoriais ou em uma sala disponível naquele momento para realizar a 

pesquisa, solicitada com antecedência à instituição, com ambiente calmo, climatizado e 

próxima a banheiro, seguindo as condições necessárias ao procedimento, no intuito de 

garantir a privacidade e evitar possíveis interrupções e ruídos, como forma de contribuir ao 

máximo para uma tranquila participação da pessoa idosa. As entrevistas tiveram uma duração 

média de 20 minutos.  

Estabeleceram-se três dias na semana variados, com horários rotativos, a serem 

seguidos nos dois locais da pesquisa, com a participação da mestranda durante os meses de 

maio e junho de 2011. Após o contato inicial com a pessoa idosa, ela era convidada a 

participar do estudo, sendo explicado o objetivo e a importância da pesquisa, e respondidos os 

seus questionamentos. Demonstrando o seu interesse e aceite para participar, foi apresentado 

e lido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), e novamente 

informado que sua participação era voluntária e que poderia sair da pesquisa a qualquer 

momento, além de se assegurar o sigilo da sua identidade e das informações prestadas, 

quando então foi colhida sua assinatura ou impressão digital.  

Logo após era apresentado o formulário de pesquisa (Apêndice A) e iniciava-se 

com as perguntas contidas no mesmo. 

 

4.8 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados foram organizados em bancos de dados eletrônicos por meio 

de digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel, de modo a serem categorizados e 

classificados conforme cada variável. Após esse processo, foram exportados para o programa 

Statistical Package for the Social Science (SPSS versão 18), para realização de análise 

exploratória e confirmatória dos dados. 

As questões relacionadas à caracterização sociodemográfica, hábitos de vida, 

condições de saúde e aos serviços de saúde foram submetidas às técnicas de estatística 

descritiva. Os resultados foram dispostos em gráficos e tabelas, através da distribuição das 

freqüências relativas e absolutas e analisados com base na literatura estudada. 

Em relação aos serviços de saúde, algumas informações foram categorizadas de 

acordo com o significado das respostas e sua aproximação pelas semelhanças e divergências.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

____________________________________________ 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O Capítulo 5 interpreta e discute os resultados deste estudo através da análise 

estatística, apresentada em forma de tabelas e gráficos simples, acrescida da análise da 

literatura pertinente. São identificados numa sequência, por seções nominadas para melhor 

compreensão, inicia-se apresentando a caracterização sociodemográfica e dos hábitos pessoais 

de vida dos seus participantes. As seções seguintes apresentam os serviços de saúde utilizada 

pela pessoa idosa quando adoece, as DCNTs referidas pelos idosos e o primeiro serviço de 

saúde procurado para seu atendimento, além das dificuldades encontradas para esse 

atendimento nos serviços de média complexidade. Finalmente, as seções que abordam as 

atividades de promoção à saúde existentes nestes serviços e os profissionais que os atendem 

ao procurarem por atendimento nesses serviços. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E HÁBITOS PESSOAIS DE VIDA 

DOS     PARTICIPANTES 

 

Com o intuito de caracterizar os 124 idosos desse estudo, são apresentadas a seguir 

em três tabelas seqüenciadas as informações sociodemográficas e de seus hábitos pessoais de 

vida. A Tabela 1 inclui as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, raça, crença ou religião. A 

Tabela 2 apresenta os resultados referentes às seguintes variáveis: escolaridade, renda 

familiar, condição profissional e moradia atual dos idosos entrevistados neste estudo. A 

Tabela 3 mostra as informações quanto aos seus hábitos pessoais de vida, relacionados à 

alimentação, ao etilismo, ao tabagismo, à atividade física, ao sono ou insônia e ao uso de 

medicação para dormir.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

as variáveis demográficas. NATAL, RN/2011 

Características Demográficas Frequência % 

Sexo     

Masculino 36 29,0 

Feminino 88 71,0 

Faixa Etária     

De 60 até 64 Anos 27 21,8 

De 65 até 69 Anos 31 25,0 

De 70 até 74 Anos 34 27,4 

Acima de 75 Anos 32 25,8 

Estado Civil     

Casado/União Consensual 50 40,3 

Separado/Divorciado 12 9,7 

Solteiro 15 12,1 

Viúvo 47 37,9 

Raça / Cor     

Branco 55 44,4 

Negro 9 7,3 

Pardo 58 46,8 

Amarelo 2 1,6 

Crença ou Religião     

Sem Religião 4 3,2 

Católico 89 71,8 

Evangélico 24 19,4 

Espírita 1 0,8 

Umbanda/Candomblé 1 0,8 

Outras 5 4,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme as variáveis apresentadas na Tabela 1, observa-se que 71% dos idosos 

investigados eram do sexo feminino, dado este que vem corroborar com a literatura sobre a 

feminização da velhice, a qual identifica ser do sexo feminino a maior procura pelos serviços 

de saúde. No Brasil, as mulheres idosas são maioria, seguindo o mesmo padrão mundial.  

Segundo Neri (2008), a feminização da velhice está associada ao aumento da 

presença relativa de mulheres na população idosa, à maior longevidade desse sexo em 

comparação com os homens, ao crescimento relativo do número de mulheres que fazem parte 

da população economicamente ativa e são chefes de família. 

 



Os mesmos resultados foram encontrados na literatura em Pedrazzi, Rodrigues e 

Schiaveto (2007), Ferreira, Tavares e Rodrigues (2011) e Luzardo, Gorini e Silva (2006), 

sobre o predomínio do sexo feminino no envelhecimento, apontando para a feminização da 

velhice. Segundo Lebrão (2007), um fenômeno que acompanha o envelhecimento da 

população é a feminização da velhice, as mulheres vivem mais em quase todas as regiões do 

mundo. 

De acordo com a ONU (2002), entre os idosos, as mulheres superam em número 

os homens, e cada vez mais, à medida que a idade aumenta, reconhecer os aspectos 

diferenciados do envelhecimento nas mulheres e nos homens é essencial para se chegar à 

plena igualdade entre ambos e para formular medidas eficazes e eficientes para lidar com os 

problemas. 

A predominância de mulheres longevas em relação aos homens deve-se a diversas 

razões: além das diferenças no fator biológico, a exposição às causas de risco no trabalho, ao 

menor consumo de álcool e fumo, as atitudes em relação às morbidades e incapacidades e a 

maior cobertura médico-obstétrica (VERAS; RAMOS; KALACHE, 1987).  

Com relação à faixa etária, os entrevistados situavam-se entre 60 e 94 anos, 27,4% 

dos idosos encontravam-se entre 70 e 74 anos, seguidos de 25,8% acima de 75 anos. Esses 

percentuais demonstram a tendência atual da longevidade entre os idosos, sendo cada vez 

mais presentes os idosos acima de 70 anos e mais; se considerarmos os dois percentuais 

acima, ambos representam 53,2% de idosos deste estudo.  

De acordo com IBGE (2010b), em 1999 os idosos a partir dos 70 anos constituíam 

3,9% da população total, e em 2009 esse índice já correspondia a 5,1%, significando um 

aumento da demanda por atendimento nos serviços de saúde, visto que ao longo dos anos 

vividos aumenta probabilidade de DCNTs, complicações inerentes e fragilidades. 

 Em resultados de estudos, de Souza e Silver (2008), observaram maior 

concentração de idosos no grupo de 60 a 69 anos, afirmando ser uma característica do 

processo de envelhecimento brasileiro, diferindo dos países desenvolvidos, em que o 

predomínio é maior na faixa etária de 80 anos ou mais. 

Essa longevidade observada reflete as transformações demográficas e 

epidemiológicas ocorridas nas últimas décadas no Brasil, que deverá se estender, se 

confirmadas as tendências de natalidade e mortalidade, continuando o processo de 

envelhecimento da população.  



Quanto ao estado civil, 40,3% dos entrevistados eram casados ou viviam com 

companheiros, seguidos de perto pelo estado de viuvez (37,%). A questão da viuvez no 

envelhecimento altera a vida familiar, implica em aspectos negativos nessa fase da vida, 

podendo desencadear sofrimento, levar ao isolamento e à solidão, principalmente quando o 

idoso não possui outros familiares próximos.  

Por outro lado, os indivíduos casados encontram nos companheiros, um aspecto 

positivo no envelhecimento, dividindo com eles alegrias, tristezas, dificuldades e 

desconfortos, como também o apoio em períodos de adoecimento. 

Resultados semelhantes quanto ao estado civil foram encontrados em estudos com 

idosos em Minas Gerais, de Tavares, Guidetti e Saúde (2008), e com idosos no Rio Grande do 

Sul, de STUMM et al ( 2009). 

De acordo com a raça, 46,8% dos idosos desse estudo se declararam pardos e, 

44,4%, brancos, sendo ambas as variáveis os maiores percentuais no estudo, corroborando 

com dados do IBGE, que identifica um crescimento da população que se declara negra ou 

parda atribuída a um possível resgate da identidade racial brasileira. (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2010). 

Ainda quanto aos dados da Tabela 1, 71,8% dos participantes eram católicos, 

seguidos de evangélicos (19,4%). Tais resultados corroboram com os dados do censo do 

IBGE, em que a maioria da população brasileira declarou ser católica, seguida dos 

evangélicos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002). Além dos estudos de 

Mendes (2010) e Duarte et al (2008). 

Este resultado confirma ser a religião católica a mais comum e tradicional no 

Brasil e o fato de que a religiosidade parece tornar-se mais presente com o aumento da idade, 

constituindo um aspecto importante na população sênior. 

Para Duarte et al.(2008), ao analisar o perfil de idosos no Município de São Paulo, 

considerando a religiosidade e o envelhecimento, afirma que pertencer a uma religião e dar 

importância a ela pode representar um apoio para os idosos enfrentarem os seus problemas 

diários e que o envolvimento com a religião parece ter um efeito protetor para um bem estar 

físico e emocional. 

Continuando a discussão dos resultados sociodemográficos, a Tabela 2 apresenta a 

distribuição dos resultados referentes às seguintes variáveis: escolaridade, renda familiar, 

condição profissional e moradia atual dos idosos entrevistados nesse estudo. 

 



 

 

Tabela 2 - Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

as variáveis sociais. NATAL, RN/2011 

Características Sociais Frequência % 

Escolaridade     

Não Alfabetizado 22 17,7 

Alfabetizado 8 6,5 

Ensino Fundamental Incompleto 64 51,6 

Ensino Fundamental Completo 19 15,3 

Ensino Médio Incompleto 3 2,4 

Ensino Médio Completo 4 3,2 

Ensino Superior Incompleto 1 0,8 

Ensino Superior Completo 3 2,4 

Renda Familiar     

Menos de 1 Salário Mínimo* 16 12,9 

De 1 até 2 Salários Mínimos 93 75,0 

De 2 até 4 Salários Mínimos 12 9,7 

Acima de 4 Salários Mínimos 3 2,4 

Condição Profissional      

Aposentado 89 71,8 

Desempregado 3 2,4 

Empregado 5 4,0 

Autônomo 4 3,2 

Do lar 5 4,0 

Afastado 1 0,8 

Pensionista 16 12,9 

Outros 1 0,8 

Moradia Atual     

Casa (Sozinho) 30 24,2 

Casa da Família 12 9,7 

Casa com a Família 82 66,1 

Fonte - Dados da pesquisa 

 

_____________________ 

Valor do salário mínimo em maio e junho de 2011: R$545,00 

 

 

Sobre a escolaridade dos entrevistados, 51% declararam ter ensino fundamental 

incompleto, seguidos de 17,7% que declararam-se como não alfabetizados e outros 15,3%, 

que possuíam o ensino fundamental completo. Contudo, nesse estudo, 2,4% possui ensino 

superior completo. Para melhor compreensão, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), o ensino fundamental tem duração de nove anos, com início aos 

seis anos de idade, e o ensino médio corresponde à etapa final da educação básica, com 

duração de três anos (BRASIL, 2010). 



Esses resultados corroboram os dados do IBGE, que indicam a baixa escolaridade 

dos idosos brasileiros. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). Esses dados 

foram semelhantes nos estudos de Souza e Lima (2009) e de Ferreira, Tavares e Rodrigues 

(2011). 

Esses percentuais mostram a pouca escolaridade entre idosos na população 

brasileira, representando a realidade dos países em desenvolvimento, como o Brasil, 

principalmente quando se refere aos idosos em cuja infância o ensino não era prioridade.    

 O grau de escolaridade tem implicações no comportamento e cultura do indivíduo, 

na exposição aos fatores de risco, na adoção de hábitos mais saudáveis, no conhecimento 

sobre as DCNTs, na informação e na valorização da procura dos serviços preventivos de 

saúde. 

Com relação à renda familiar, 75,0% dos participantes apresentaram renda mensal 

de 1 a 2 Salários Mínimos (S.M.) e 12,9% possuíam renda menor que 1 SM, oriundos da 

aposentadoria (71,8%) e de pensão (12,9%), indicando baixo poder aquisitivo. Dados 

semelhantes foram evidenciados no estudo de Souza e Lima (2009), quando, ao correlacionar 

o idoso à categoria aposentado, analisa que, quanto maior for a idade da pessoa idosa, maior 

será a probabilidade desse individuo ser aposentado. No estudo de Ferreira, Tavares e 

Rodrigues (2011), os maiores percentuais de renda individual foram para 1 S.M. 

Sobre esses resultados, sabe-se que a renda mensal recebida por meio da 

aposentadoria parece ser insufuciente para suas necessidades de manutenção e de seus 

dependentes, principalmente quando outras pessoas dependem dessa renda, não garantindo 

boa qualidade de vida, pois as necessidades básicas não são supridas com as despesas 

relacionadas à alimentação, medicamentos, habitação, entre outras.  

Quanto à moradia, 66,1% dos idosos residiam em casa com familiares e 24,2% 

referiram morarem sós. A permanência dos idosos no convívio com familiares pressupõe um 

maior suporte familiar e a comunidade contribui para o seu bem estar, aspecto este destacado 

no Estatuto do Idoso. Entende-se que a solidão frequente na vida da pessoa idosa, em geral, 

acontece a partir de perdas de seus entes queridos e pode influenciar em atitudes, 

comportamentos, integridade psicológica e desencadear morbidades.  

Em circunstâncias iguais o enfermeiro pode identificar fatores que predispõem às 

DCNTs, como solidão, tristeza, que podem gerar desmotivação para o autocuidado, e, a partir 

daí, intervir através da inserção da pessoa idosa na comunidade para participar de atividades e 



ações sociais em grupos de idosos, amenizando suas dificuldades. A relevância da estrutura 

familiar é importante para a Enfermagem e as demais profissões, quando surge a necessidade 

de intervir e trabalhar com a família no cuidado ao idoso acometido de DCNTs e com 

dependências. 

A Tabela 3, a seguir, apresenta os resultados sobre as variáveis quanto aos hábitos 

pessoais de vida, relacionados à alimentação, ao etilismo, ao tabagismo, à atividade física, ao 

sono e ao uso de medicação para dormir, entre os idosos investigados deste estudo 

 

Tabela 3 - Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

hábitos pessoais de vida. NATAL, RN/2011 

HÁBITOS PESSOAIS 
Sim Não 

Frequência % Frequência % 

Alimentação         

Carne 101 81,5 23 18,5 

Frango 117 94,4 7 5,6 

Peixe 105 84,7 19 15,3 

Frutas 121 97,6 3 2,4 

Verduras 115 92,7 9 7,3 

Etilismo         

Passado 51 41,1 73 58,9 

Atual 16 12,9 108 87,1 

Tabagismo         

Passado 72 58,1 52 41,9 

Atual 16 12,9 108 87,1 

Atividade Física (caminhada, 

hidroginástica e outros) 
        

  47 37,9 77 62,1 

Sono         

Dorme Bem 65 52,4 59 47,6 

Insônia 72 58,1 52 41,9 

Uso de Medicação para dormir         

  23 18,5 101 81,5 

Fonte - Dados da pesquisa 

  

Constata-se na Tabela 3, sobre os hábitos relacionados à alimentação, que o 

consumo de frango (94,4%), peixe (84,7%) e carne (81,5%), foram elevados, corroborando 

com os resultados de Tinoco et al( 2007). Assim como o consumo de frutas (97,6%) e 

verduras (92,7%), diferentemente do estudo de Viebig et al ( 2009), no qual cerca de um terço 

dos idosos não consumia frutas e hortaliças diariamente. No estudo de Neutzling et al (2009), 



as frequências de consumo de frutas, verduras e legumes foram maiores entre as mulheres, em 

indivíduos mais velhos e entre aqueles que possuíam maior poder socioeconômico. 

Sobre o hábito do tabagismo e etilismo atuais (12,9% e 12,9%), quando 

comparados com os hábitos passados (58,1% e 41,1%), respectivamente, observa-se que 

houve uma redução.  Estudos de Peixoto, Firmo e Lima-Costa (2006) também demonstram 

uma redução do tabagismo ao longo dos anos vividos. 

Em nosso estudo, 62,1% dos idosos não realizavam atividade física, ao passo que 

37,9 % o faziam, e dentre a mais citada está a caminhada (28,2%), escolha que se justifica 

pela facilidade da prática. Para Zaitune et al.( 2007), o sedentarismo foi prevalente na pessoa 

idosa e a caminhada a atividade física mais frequente. O tabagismo e o etilismo tendem a 

declinar com o decorrer da idade a partir de 65 anos ou mais, e a atividade física também 

declina com a idade. (BRASIL, 2011b) 

No estudo de Robledo-Martinez (2006), as pessoas reconhecem a importância da 

atividade física para manter um corpo saudável e em poder produzir bem estar físico e mental; 

e que a prática de atividade física regular reduz o risco para as DCNTs. 

Desse modo, se faz necessário ao considerar os fatores de risco e protetores que 

são cumulativos, estimular a prática de bons hábitos de vida, para que se obtenha ao 

envelhecer uma boa qualidade de vida. Um exemplo é a atividade física, que poderia 

contribuir para um impacto na redução de DCNT, e do sedentarismo, que é um fator de risco 

importante para o desenvolvimento de doenças crônicas e distúrbios metabólicos como: 

obesidade, hipertensão, diabetes.  

Ainda é preciso ressaltar que, com a aposentadoria, os idosos tendem a tornarem-

se sedentários, e a baixa renda e a pouca escolaridade podem ter relação com a adoção de 

hábitos saudáveis, conhecimento, informação e a procura pelos serviços de saúde.  

Com relação ao sono e ao uso de medicações para dormir, neste estudo verifica-se 

que 58,1% possuíam insônia e 52,4% dormiam bem; apenas 18,5% utilizavam medicamentos 

para dormir. Em estudo de Corrêa e Ceolim (2008) e de Souza, Magna e Paula (2002), a 

maior parte dos sujeitos relatou possuir má qualidade do sono e insônia, respectivamente, 

diferente do estudo de Leite, Carvalho e Leite (2006), em que os idosos (63,5%) afirmaram 

dormir bem. 

Na próxima seção iremos abordar os serviços que os idosos utilizavam antes de 

serem atendidos na média complexidade, no Município de Natal/RN. O Gráfico 1 mostra a 



frequência dos motivos de procura pelos serviços de saúde, o Gráfico 2 o primeiro serviço que 

os idosos procuravam quando necessitavam, ao adoecerem, o Gráfico 3 traz a frequência com 

que recebiam ou não encaminhamentos e a Tabela 4 como se dava o acesso aos serviços de 

média complexidade. 

 

5.2 OS SERVIÇOS DE SAÚDE UTILIZADOS PELA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO 

DE NATAL/RN 

 

Considerando a realidade deste estudo - o Centro Especializado de Atenção à 

Saúde do Idoso (CEASI) e o Hospital dos Pescadores (HOSPESC) -, ressalta-se que os dois 

serviços de atendimento à pessoa idosa desta investigação fazem parte de uma rede de 

serviços municipais que ainda inclui: cinco policlínicas, cinco Centros Clínicos de Atenção 

Psicossocial, dois Centros clínicos Odontológicos, um Centro Clínico de Referência à Saúde 

do Trabalhador, uma Unidade Mista (maternidade), um Hospital de Pronto Atendimento na 

média complexidade. 

O Gráfico 1, demonstra os resultados das variáveis relacionadas ao uso dos 

serviços de saúde pelos participantes deste estudo. 

 

GRÁFICO 1 – Frequência da procura pelos serviços de saúde por idosos atendidos em 2 

serviços de média complexidade. NATAL, RN/2011 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



De acordo com a procura pelos serviços de saúde, se observa na Figura 1 que há 

uma procura elevada por serviços de saúde por parte dos idosos, independente de estar ou não 

doentes. 

Em relação à causa da necessidade de procura pelo atendimento dos serviços de 

saúde, 51,6% dos idosos referiram procurar os serviços apenas quando adoeciam; e 

independente de estarem ou não doentes (47,6%). No estudo de Mendes (2010), 70,1% dos 

idosos hipertensos disseram procurar de rotina um serviço de saúde, e 11,2% procuravam 

quando tinham problemas. De acordo com IBGE (2010a), a procura pelos serviços de saúde 

se deu por motivo de doenças (50%).  

A escolaridade pode ter relação com a procura do serviço, pois a informação da 

necessidade de procurar pelos serviços antes que a doença apareça procede de conhecimento e 

entendimento da importância da promoção e prevenção no decorrer da vida. Outro fator a 

considerar pode ser a diminuição da percepção de saúde no idoso, fazendo-o procurar o 

serviço quando já está doente. 

 De acordo com Lima-Costa et. al.(2007), o aumento da idade leva à diminuição da 

autopercepção de saúde. Verificou-se que, conforme a idade aumentava, a estimativa do 

percentual de pessoas que avaliaram seu estado de saúde como “muito bom” ou “bom” 

diminuía, destacando-se que as pessoas de 65 anos ou mais de idade consideravam que seu 

estado de saúde era “ruim” ou “muito ruim”(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010).  

Para Louvison et al.(2008), o diagnóstico de doenças crônicas e a autopercepção 

de saúde como regular ou má é determinante para o uso de serviços de saúde, independente de 

outras variáveis sociais como: renda e escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 2 – Distribuição de idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, 

segundo primeiros serviço procurados quando adoecem NATAL/ RN,2011 ( n =124) 

 
PS= Posto de Saúde; UBS= Unidade Básica de Saúde; Outros= SESI, AFURN, o mais 

próximo, AME (atendimento médico especializado). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao Gráfico 2, que mostra os tipos de serviço que os idosos primeiro 

procuravam ao adoecer, 30,6% dos entrevistados informaram que inicialmente procuravam os 

serviços de atenção primária: Posto de Saúde (PS) ou Unidade Básica de Saúde (UBS) 

(29,0%), seguidos pelos serviços de maior complexidade: Hospital, Pronto-Socorro ou 

Emergência, com percentual de 21,8% e 20,2% respectivamente. 

No estudo de Roese (2005), a população buscava atendimento da atenção primária 

de saúde no primeiro momento, e no segundo momento nos demais níveis de complexidade. 

De acordo com IBGE (2010a), o Posto de Saúde ou Centro de Saúde foi o serviço mais 

procurado (56,8%), seguidos dos consultórios particulares. 

Sabe-se que a atenção primária é o primeiro nível de atenção e a porta de entrada 

preferencial do SUS. Observa-se que a população entende sobre a importância do primeiro 

atendimento ser na atenção primária, porém, pela própria necessidade de um atendimento 

imediato e de não necessitar de encaminhamento e/ou espera de atendimentos relacionados à 

ficha, procuram os serviços de urgência/emergência, contrariamente ao que ocorre no serviço 

de referência, em que há a necessidade de encaminhamento, como no caso do CEASI. 

 

 

 

 



GRÁFICO 3 - Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade 

segundo recebimento de encaminhamentos para esses serviços. NATAL/RN, 2011(n = 124) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A frequência de idosos que receberam encaminhamento ao serviço de média 

complexidade foi de 48%. Observa-se que a proximidade desses resultados reflete a realidade 

dos dois serviços investigados: o CEASI, que atende ao usuário com encaminhamento, por se 

tratar de um serviço de referência à pessoa idosa, e o Hospital dos Pescadores, um serviço de 

urgência e emergência, com livre demanda para o atendimento, utilizando a classificação de 

risco para dar entrada ao serviço. 

Em estudo realizado por Roese (2005), a procura pelo serviço de média 

complexidade no Município de Camaquã (RS), através de encaminhamento, sempre esteve 

presente, e lançou-se mão dessa estratégia para referenciar aos serviços de maior 

complexidade, ou quando encaminhados dos municípios circunvizinhos a Camaquã. Nesse 

estudo citado, alguns entrevistados pediam encaminhamento para outro serviço de saúde 

quando seu problema não era resolvido. A autora conclui que uma das alternativas para a 

redução de encaminhamentos pode ser a construção de rede de serviços especializados. 

Complementando essa análise, Franco e Magalhães Junior (2006), afirmam que, 

quando uma maior resolutividade é apresentada pela atenção básica, pode haver uma redução 

na demanda por consultas especializadas e exames, principalmente os de maior complexidade, 

reservando os recursos públicos para garantir os procedimentos realmente necessários. 



A Tabela 4 refere-se ao acesso para os serviços de média complexidade, segundo 

os idosos entrevistados. Tais resultados indicam as variadas formas de acesso apresentadas 

pelos idosos do estudo. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

a forma de acesso ao serviço. NATAL/RN,2011 (n =124) 

Como chegou ao serviço Frequência % 

Livre demanda 48 38,7 

Encaminhamento UBS/PS 44 35,5 

Encaminhamento hospital 7 5,6 

Encaminhamento ESF 6 4,8 

Encaminhamento UPA 1 0,8 

Outros (AME, Amigo, Clínica, SAMU) 18 14,5 

Total 124 100,0 

UBS= Unidade Básica de Saúde; PS= Posto de Saúde; ESF=Estratégia de Saúde da Família; UPA= Unidade de 

Pronto Atendimento; AME= Atendimento Médico Especializado; SAMU=Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Segundo dados da Tabela 4, 38,7% dos idosos entrevistados foram atendidos nos 

serviços de média complexidade por livre demanda, seguidos de 35,5% que foram 

encaminhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Posto de Saúde (PS). Esses resultados 

parecem indicar ser mais fácil o acesso ao serviço de média complexidade de 

urgência/emergência, o qual não necessita de encaminhamento, ou seja, ocorreu por livre 

demanda, como também pode significar uma conseqüência de urgência apresentada pelo 

usuário, que quase sempre o leva ao serviço de pronto atendimento.  

Quanto aos idosos cujo acesso aos serviços de média complexidade se deu por 

meio do encaminhamento da UBS ou PS (35,5%), significa dizer que boa parte dos 

entrevistados vinha encaminhada da atenção primária de saúde. Esse fluxo remete à porta de 

entrada dos serviços de saúde, a atenção primária, como meio para se chegar aos serviços de 

média complexidade. Este encaminhamento entre os serviços e níveis de atenção em saúde, é 

operacionalizado através de uma ficha de referência que indica a necessidade da consulta e 

parecer de um especialista. 

Segundo Franco e Magalhães Júnior (2006), ao se fazer um encaminhamento 

deve-se ter esgotado as possibilidades diagnósticas na rede básica e o encaminhamento tem 

que incluir as informações necessárias a respeito do quadro mórbido, demonstrando sua 



responsabilização no cuidado ao usuário. Esse fato reforça a atenção desses usuários no nível 

de atenção primária de saúde. 

Ressalta-se a necessidade de uma rede de saúde articulada entre os diversos níveis 

de atendimento, que atendam à demanda dos idosos, garantindo a integralidade. Esse fato 

observado pode implicar em diminuição ou dificuldade de acesso a esses serviços. 

Corroborando com essa análise, Franco e Magalhães Júnior (2006) afirmam que para garantir 

a integralidade é necessário operar mudanças na produção do cuidado, a partir da rede básica, 

secundária, atenção à urgência e todos os níveis assistenciais, incluindo a atenção hospitalar. 

De acordo com Roese (2008), os aposentados e pensionistas geralmente são idosos 

acometidos de doenças ou pessoas jovens que recebem essa garantia por invalidez que exige 

internamentos, aumentando a probabilidade de serem usuários de serviços de saúde de maior 

nível de complexidade, devido à complexidade de seus problemas de saúde. Relata ainda que 

essas pessoas podem ter dificuldades de acesso à atenção primária em saúde relacionadas às 

suas doenças e optam por procurar a média complexidade. 

No próximo tópico, abordaremos as doenças crônicas não transmissíveis referidas 

pelas pessoas idosas e as dificuldades no atendimento em serviços de média complexidade, 

identificando a presença ou não das doenças nos idosos por sexo (Tabela 5), a quantidade de 

DCNTs por sexo (Tabela 6), as doenças mais presentes nos idosos (Gráfico 4) e as 

dificuldades relatadas pelos idosos quanto ao atendimento nos serviços de média 

complexidade(Gráfico 5). 

 

5.3. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNTs) REFERIDAS PELAS 

PESSOAS IDOSAS E AS DIFICULDADES NO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE 

MÉDIA COMPLEXIDADE NA PERSPECTIVA DE IDOSOS 

 

As DCNTs, uma das principais variáveis estudadas nesta pesquisa, comuns no 

processo de envelhecimento da população e da própria mudança de perfil epidemiológico, 

serão abordadas a seguir. 

A Tabela 5 reporta os resultados referentes à presença ou ausência de doença 

crônica não transmissível nos idosos entrevistados, de acordo com o sexo. 

 

 

 



 

Tabela 5. Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

sexo e  acometimento por DCNT. NATAL/RN, 2011 (n = 124) 

Sexo Análise 
Acometido por DCNT 

Total 
Sim Não 

Masculino 
Frequência 24 12 36 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Feminino 
Frequência 80 8 88 

% 90,9% 9,1% 100,0% 

Total 
Frequência 104 20 124 

% 83,9% 16,1% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo os dados da Tabela 5, entre os idosos deste estudo, 90,9% das mulheres 

entrevistadas possuíam doença crônica não transmissível, em comparação a 66,7% dos 

homens idosos. Observa-se que as mulheres são mais acometidas de  DCNTs que os homens. 

Na análise de Santos, Tavares e Barabosa (2010), o número de morbidades é 

proporcionalmente maior em: mulheres, idosos sem escolaridade e com menor renda 

individual. Segundo Veras e Parahyba (2007), as doenças crônicas crescem de forma 

importante com o passar dos anos, e observa-se que, entre 0 a 14 anos, apenas 9,3% possuem 

doença crônica, porém entre os idosos esse valor atinge 75,5%, sendo 69,3% entre os homens 

e 80,2% entre as mulheres; no Brasil, em 2003, 29,9% declararam serem acometidos de pelo 

menos uma doença crônica. 

Em concordância com esses resultados, é observado um percentual de mulheres 

com doenças crônicas (35,2%) superior ao de homens (27,2%) e, à medida que a pessoa 

envelhece, maiores são as chances de ser acometida por uma doença crônica (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010a). 

Em dados recentes de indicadores sociais do IBGE (2010b), verifica-se que 

somente 22,6% das pessoas de 60 anos ou mais de idade declararam não possuir doenças. 

Para aqueles de 75 anos ou mais de idade, essa proporção cai para 19,7%, indicando que à 

medida que a pessoa envelhece, maiores são as chances de apresentar uma doença crônica. 

A tendência que a população idosa apresenta em ser acometida por DCNTs é 

elevada, requerendo longos períodos de recuperação, e ela apresenta mais complicações 

advindas dessa condição, causando limitações em suas atividades diárias de vida, altos índices 

de internamento e maior necessidade de suporte e envolvimento familiar, características que 

retratam complexidade, serviços e profissionais de saúde especializados.  



Para Eliopoulos (2005), a tecnologia tem auxiliado na expectativa de vida, 

aumentando o número de idosos que alcançam a idade avançada mesmo com a presença das 

DCNTs. Porém ressalva que a pessoa idosa cronicamente doente precisa aprender a conviver 

com a doença de modo que possa desenvolver uma sensação de bem estar e melhorar sua 

qualidade de vida, além de apontar o enfermeiro como sujeito importante nesse processo, ao 

ajudá-la a desenvolver potencialidade e autonomia. 

A Tabela 6 apresenta a distribuição do número de DCNTs presentes nos idosos 

entrevistados, de acordo com a variável sexo. 

 

Tabela 6 – Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

sexo e a  quantidade de DCNTs referidas. NATAL/RN, 2011 (n =124) 

Sexo Análise 

Quantas DCNT 

Total 
Uma DCNT 

Mais de uma 

DCNT 
Nenhuma 

Masculino 
Frequência 17 7 12 36 

% 47,2% 19,4% 33,3% 100,0% 

Feminino 
Frequência 25 55 8 88 

% 28,4% 62,5% 9,1% 100,0% 

Total 
Frequência 42 62 20 124 

% 33,9% 50,0% 16,1% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao número de DCNTs, observa-se que a maior parte dos idosos 

possuíam mais de uma DCNT (50%), ou por uma DCNT (33,9%), e apenas 16,1% nenhuma 

DCNT. De acordo com IBGE (2010a), na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 2008, 

quase metade (48,9%) dos idosos sofria de mais de uma doença crônica e, no subgrupo de 75 

anos ou mais de idade, a proporção atingia mais da metade (54%). 

No estudo de Oliveira (2008), nos aspectos que caracterizam a fragilidade em 

idosos, oito entre 10 idosos participantes do estudo apresentavam mais de uma doença crônica 

não transmissível. Segundo Veras (2001), há estudos populacionais que demonstram que 85% 

dos idosos apresentam pelo menos uma doença crônica e que 10% possuem cinco ou mais 

destas patologias simultaneamente, porém a presença de uma ou mais doenças não implica 

que o idoso não possa viver o seu dia a dia de forma independente. 

Embora a proporção de idosos que declararam doença crônica tenha reduzido, já 

que era de 78,7%, em 1998, e caiu para 75,5% em 2003, fica evidenciada a característica de 

múltiplas patologias entre aqueles que declararam alguma doença crônica: 64,4% tinham mais 

de uma patologia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2009)  



No estudo de Santos, Tavares e Barabosa (2010), ao se analisar a distribuição de 

morbidades por sexo, verifica-se que há maior proporção de homens que não possuem 

morbidades, enquanto que as mulheres apresentam mais de três. Para Lima-Costa, Loyola 

Filho e Matos (2007), em seu estudo que se baseou em dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (1998 – 2003), evidenciou-se que, independente da faixa etária, houve 

predominância de três ou mais morbidades em mulheres idosas, corroborando com resultados 

desse estudo. 

Verifica-se que, apesar das mulheres procurarem mais os serviços de saúde para 

realizar cuidados preventivos, como do câncer ginecológico e de mama, check-up de rotina, as 

mesmas apresentam uma maior percentagem com DCNTs, provavelmente em decorrência da 

feminização da velhice, melhor percepção da doença precocemente e do maior sedentarismo 

que apresentam em relação ao homem, como já confirmado em algumas investigações. 

Cezar e Paschoal (2003), ao se referir ao uso de serviços de saúde pela pessoa 

idosa na pesquisa “Saúde, Bem Estar e Envelhecimento – SABE”, cita que a proporção de 

mulheres idosas é maior do que a de homens idosos que procuram os serviços. 

Para Carboni e Reppetto(2007), a pessoa idosa é acometida em média de pelo 

menos três morbidades e a probabilidade de internação hospitalar em decorrência de agravos à 

saúde é 20% maior.Desse modo, a prevenção de DCNTs passa a ser uma atividade do 

profissional de saúde, além de estratégia importante para a promoção de um envelhecimento 

saudável. 

O Gráfico 4, a seguir, demonstra a distribuição de DCNTs em idosos entrevistados 

nos serviço de média complexidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4 Distribuição de idosos atendidos no serviço de média complexidade, segundo a 

DCNT referida. NATAL/RN,2011 n = 104 

 
Outras doenças = doença gástrica, do sistema nervoso, erisipela, insufuciência renal 

Doença Músculo esquelética = artrite, artrose, reumatismo, problema de coluna 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
 

Segundo os dados apresentados no Gráfico 4, quanto a DCNT referida, 36,73% 

dos idosos afirmaram ter hipertensão, seguida das doenças músculo-esqueléticas (23,47%) e 

do Diabetes (16,33%). Dos 124 idosos respondentes, 20 referiram não possuir DCNT. 

Corroboram com esses resultados o estudo de Fontes, Pissolato e Costa (2010), 

que registram  a hipertensão como a DCNT que mais acomete os idosos de uma Unidade de 

Saúde da Família de Diamantino/MT, e o de Pilger, Menon e Mathias (2011), que evidencia a 

hipertensão, o diabetes e artrite/artrose como as DCNTs mais prevalentes nos idosos da 

pesquisa. 

Lessa (1998) considera a hipertensão como a DCNT mais frequente, de simples 

diagnóstico e fator de risco para Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) e Doença Renal Crônica. Segundo Lebrão e Laurenti (2005), no estudo 

referente ao projeto SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento), que foi coordenado pela 

OPAS, a doença mais frequente foi a hipertensão, seguida da artrite/artrose/reumatismo e do 

diabetes. 

Leite-Cavalcanti et al.(2009) afirmam em seu estudo, com relação ao tipo de 

doença crônica não transmissível existente, que as mais recorrentes foram a hipertensão 

arterial (56,4 %), seguida de dislipidemias (33,3 %) e Diabetes mellitus (20,5 %). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010b), dentre as 

DCNTs, a que mais se destacou em todos os subgrupos de idosos foi a hipertensão, em torno 



de 50%. Outras doenças como dores de coluna (ou costas), artrite ou reumatismo aparecem 

com bastante frequência entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade: 35,1% e 24,2%, 

respectivamente. 

O fato de muitas DCNTs alternarem períodos de estabilidade e instabilidade 

apresenta um impacto na saúde do idoso, e torna-se importante viabilizar estratégias de 

tratamento, cuidado, autocuidado e reabilitação. No entanto, o idoso deve ser orientado e 

esclarecido sobre suas dúvidas em relação à doença, para que possa, no decorrer dos anos, 

compreender a importância da adesão ao tratamento e prevenção de complicações. 

Envelhecer sem doença crônica é uma exceção, porém possuir a doença não 

significa necessariamente uma exclusão social; desse modo, deve-se priorizar o idoso, 

proporcionando sua participação na sociedade, pois, mantendo o idoso ativo, participativo, ele 

pode contribuir ainda para o desenvolvimento do país (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010b). 

O Gráfico 5 a seguir apresenta as dificuldades referidas pela pessoa idosa deste 

estudo ao procurar atendimento nos serviços de média complexidade. 

 

Gráfico 5- Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade segundo 

as dificuldades enfrentadas ao procurar atendimento no serviço de. NATAL/RN, 2011 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Segundo as dificuldades referidas pelos idosos ao procurarem o atendimento, 

26,7% dos entrevistados referem à demora para ser atendido, seguidas de 12,3% dos que se 

mencionaram a filas como uma dificuldade.  



As dificuldades de atendimento nos serviços de saúde podem resultar em aumento 

de complicações pelas DCNTs, como também no agravamento das doenças e complicações 

devido ao diagnóstico tardio, com a consequência de uma demanda maior aos serviços de 

saúde, aumento do número de consultas e de tempo médio de internação, e de atendimento 

por especialistas, se os idosos forem comparados a outros grupos etários. 

Para Tavares, Guidetti e Saúde (2008), os problemas enfrentados nos serviços de 

saúde por idosos estão relacionados ao longo tempo de espera (72%); essas dificuldades 

podem ser devido à procura preferencial por serviços de urgência e emergência, nos quais o 

tempo de espera é usualmente maior, evidenciando a necessidade de reorganização da atenção 

à saúde da população idosa do município estudado.  

Embora as principais dificuldades referidas estivessem relacionadas à demora no 

atendimento e/ou filas, para 34,2% dos idosos não houve dificuldades para serem atendidos 

nos serviços de média complexidade.Corroborando com esta investigação, Santos, Tavares e 

Barabosa (2010), apontaram que os entrevistados não tiveram dificuldades no atendimento do 

serviço de saúde (42,5%). Dentre aqueles que tiveram problemas, a maioria (41,3%) informou 

o tempo de espera para atendimento. 

Sabe-se que a rede de serviços de saúde é complexa, muitos dos serviços que a 

compõem estão em fase de organização. Contudo, pode ser que alguns desses seus usuários, 

por apresentarem melhor condição de saúde, mais independência e autonomia, associados a 

um maior cuidado com a sua saúde, tenham conseguido com mais rapidez de ter acesso ao seu 

atendimento.  

 

5.4 AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE E OS PROFISSIONAIS QUE 

ATENDEM A PESSOA IDOSA EM SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 

Neste tópico  serão abordados os resultados relacionados à existência de atividades 

de promoção à saúde nos serviços de saúde de média complexidade utilizados pela pessoa 

idosa e os profissionais que atendem a essa clientela. Questionou-se sobre a frequência na 

qual acontece a realização dessas atividades de promoção à saúde, os tipos de atividades que 

são desenvolvidos, acerca das orientações dadas sobre DCNTs, bem como os profissionais 

que os atendem. 

 



Tabela 7 - Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade quanto a 

opinião sobre a  realização de atividades de promoção à saúde. NATAL/RN, 2011(n =124) 

Opinião Frequência % 

Sim 3 2,4 

Não 117 94,4 

Às vezes 4 3,2 

Total 124 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 7, dos idosos entrevistados, 94,4% afirmaram 

desconhecer essas atividades. Diante desses resultados, observa-se que as atividades de 

promoção à saúde parecem não ser uma prioridade nos serviços de média complexidade, 

diante da opinião expressada pela pessoa idosa. 

No estudo de Balduino, Mantovani e Lacerda (2009), os enfermeiros referem-se à 

categoria promoção saúde como o preparo do paciente para a obtenção da qualidade de vida; 

essa categoria foi classificada em educação à saúde, orientação, concepção de saúde e de 

doença crônica cardíaca e ambiente.  

Para que as ações de promoção à saúde sejam possíveis, faz-se necessário 

considerar a experiência de vida dos indivíduos, sua subjetividade, o conhecimento popular, 

ou seja, os aspectos culturais e o saber científico (CECAGNO, SIQUEIRA e CEZAR VAZ, 

2005).  

De acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde, Portaria GM de nº 

687/2006, cabe ao gestor municipal a responsabilidade da identificação, articulação e apoio as 

experiências de educação popular, informação e comunicação, referentes às ações de 

promoção à saúde. 

Com relação aos tipos de atividades de promoção à saúde referida pelos idosos 

entrevistados, apenas 7 referiram terem participados dessas atividades no serviço de média 

complexidade. 

A promoção da saúde tem sido pontuada pelos profissionais de saúde e gestores 

por ser uma estratégia promissora para redução das DCNTs e de seus fatores de risco no 

cenário mundial, tendo assim relação com a vigilância em saúde. Nesse sentido, pode 

proporcionar aos acometidos por estas doenças, orientações direcionadas e a possibilidade de 

mudanças de seus hábitos de vida, para  enfrentar melhor seus problemas de saúde.  

Lebrão (2007) afirma que ações de promoção da saúde e mudança de hábitos 

podem reduzir as consequências das DCNTs, como vem acontecendo nos Estados Unidos, 



com a redução das taxas de incapacidade em relação ao esperado e melhora na qualidade de 

vida dos idosos. 

Entende-se que os resultados deste estudo sejam relevantes para o enfermeiro, por 

auxiliá-lo a identificar espaços de atuação nesse nível de atenção em saúde. As atividades de 

promoção à saúde no nível de média complexidade podem ser proativas, de forma que 

atendam as necessidades de saúde da pessoa idosa, como, por exemplo, as orientações de 

autocuidado, essenciais para os idosos acometidos de DCNT.  

A enfermagem desenvolve uma prática do cuidar, em seu dia a dia, baseada em 

seus conhecimentos científicos e específicos aos idosos, viabilizando a reabilitação e cuidados 

desses pacientes. Observa-se que a ação do enfermeiro focalizada na atenção primária atua 

numa perspectiva de promoção da saúde, desenvolvendo ações não só para a condição física 

dos idosos, mas também promovendo a socialização através de atividades em grupos 

(VICTOR et al..2007).  

 

Gráfico 6- Distribuição de idosos que receberam orientações sobre DCNTs no serviço de 

média complexidade. NATAL/RN, 2011 (n = 124) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 6,  sobre as orientações recebidas acerca das DCNTs, 

67% dos idosos responderam que não receberam nenhuma orientação. Sobre esse resultado, 

entende-se que falta aos gestores dos serviços de saúde, priorizar ações de educação em 

saúde, assim como qualificar a equipe multiprofissional na área do envelhecimento. Muitos 

estudos abordam a promoção da saúde na atenção primária como estratégia para reduzir a 

vulnerabilidade e os riscos à saúde do idoso, porém essa abordagem é menos enfatizada 

quando o contexto é a atenção á saúde na média complexidade. 



Segundo Balduino, Mantovani e Lacerda (2009), as orientações visam à 

continuidade do tratamento, e uma das possibilidades de esta acontecer é oferecida pela 

utilização dos recursos existentes na comunidade. Nos depoimentos dos sujeitos do estudo é 

referido que os enfermeiros promovem a saúde com orientações, no sentido de prevenir 

sintomas e agravos. 

Para Teixeira (2002), o empoderamento e a Promoção da Saúde objetivam 

proporcionar os meios para que as pessoas consigam maior resolutividade e controle sobre o 

que afeta a sua saúde, não retirando a responsabilidade do Estado no cuidado à saúde de sua 

população. 

A construção do conhecimento em relação à promoção da saúde é um processo 

que deve ser realizado constantemente, com a participação dos indivíduos e da sociedade, seja 

na família, no grupo de trabalho, nos grupos sociais, nas comunidades e nas organizações 

sociais (CECAGNO; SIQUEIRA; CEZAR VAZ, 2005). 

A Tabela 9 representa o tipo de orientação recebida pelos idosos quando atendidos 

nos serviços de média complexidade. 

 

Tabela 8– Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade, segundo 

o tipo de orientação recebida no serviço sobre DCNTs . NATAL/RN, 2011 

Tipo de orientação Frequência % 

Individual 36 29,0 

Em grupo 6              4,8 

Total 42 33,9 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo 29% dos idosos, a orientação realizada por ocasião da consulta era 

individual, havendo esclarecimento sobre uso de medicações, orientações sobre exames, entre 

outros assuntos inerentes à doença.  

Sabe-se que orientações em grupo permitem aos seus participantes compartilharem 

experiências e a interação entre os membros, favorece o crescimento mútuo a partir dos 

conhecimentos sobre as dificuldades vivenciadas, propiciando uma ajuda recíproca entre 

todos e potencializando a adesão ao tratamento. 

No estudo de Rodrigues et al. (2009), em que foram explorados o conhecimento e 

as atitudes de um  grupo de diabéticos  que estavam participando de um programa educativo 



para o autocuidado, concluiu-se que a maioria deles obteve bons resultados sobre o 

entendimento do diabetes e de suas estratégias para a adesão ao autocuidado da doença. 

Kerkoski et al (2007) concluiram que o trabalho em grupo é uma alternativa que 

traz bons resultados pela ação conjunta de indivíduos que participam e compartilham saberes 

e experiências, buscando um novo olhar para uma vida mais saudável. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidade segundo 

orientações realizadas sobre o tratamento e seguimento da doença no serviço.NATAL/RN, 

2011 (n = 124) 

Opinião Frequência % 

Sim 76 61,3 

Não 48 38,7 

Total 124 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 10, observa-se que 61,3% dos idosos entrevistados relataram receber as 

orientações sobre o seguimento e tratamento da doença, quando estavam sendo atendidos. 

Desse modo, se compararmos com os resultados da Tabela 7, em que 94,4% 

afirmaram não participar de atividades de promoção à saúde nos serviços de média 

complexidade, deduz-se que os idosos não consideram as orientações dadas no momento da 

consulta como atividades de promoção à saúde.  

Fontes, Pissolato e Costa (2010) ressaltam a importância de adequar ações 

direcionadas para o controle e monitoramento epidemiológico das DCNTs, visando à 

promoção à saúde e prevenção de agravos, para melhorar a qualidade de vida dos idosos. 

Entende-se que esse objetivo tem como finalidade prolongar a expectativa de vida, de modo 

que a velhice transcorra com menos morbidade possível, pois, ao detectar precocemente as 

DCNTs, pode ser possível reduzir a mortalidade e morbidade.  

Exemplo disso é a hipertensão, que, conforme Lebrão (1998) considera, é um fator 

de risco para AVC, IAM e Doença Renal Crônica. 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 7 – Distribuição dos idosos atendidos em 2 serviços de média complexidades 

segundo os profissionais que o atenderam.NATAL/RN,2011 

 
Outros profissionais = Técnico de laboratório, de Rx, Diretora, arquivista, maqueiro, psicólogo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Com relação aos resultados do Gráfico 7, observa-se que o profissional médico 

(41%) foi maioria, porém deve-se levar em conta que, quando o idoso procura o serviço de 

saúde, é este profissional que realiza o atendimento de urgência ou especializado, 

considerando o local de realização da pesquisa. A seguir foi mencionado o enfermeiro 

(19,5%), seguido do auxiliar/técnico de enfermagem (13,9%), pois são eles que realizam o 

cuidar do paciente propriamente dito. 

Para Fontes, Pissolato e Costa (2010), o envelhecimento é uma ocorrência normal 

que envolve as experiências de vida, portanto a atenção e o cuidado à pessoa idosa não podem 

ser limitados a apenas um profissional. O cuidado será mais bem ofertado através de uma 

conduta holística e de maior participação e cooperação entre a equipe multidisciplinar de um 

serviço de saúde, com a intersetorialidade.  

Desse modo, a equipe multiprofissional assume importância na orientação, no 

apoio constante e no cuidado ao paciente idoso com DCNT e à família, ajudando-os a 

adaptar-se ao longo do curso das DCNTs e integrar a doença ao viver sem prejuízo 

expressivo. E também a fortalecer a capacidade de autocuidado, a adesão ao tratamento, 

através de estratégias educacionais que intervenham para prevenir ou minimizar os efeitos que 

elas podem acarretar no decorrer do tempo, e assim obter o controle da doença. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo possibilitou um maior conhecimento sobre a temática da pessoa 

idosa com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) atendida nos serviços de média 

complexidade, bem como, uma compreensão maior sobre a importância desses serviços de 

saúde e a sua interrelação com os demais níveis de atenção em saúde para a pessoa idosa no 

atual Sistema Único de Saúde.  

Deste modo, compreendendo o envelhecimento como um processo de relevância 

mundial que, entre as várias mudanças e alterações naturais do ser humano, exigem algumas 

alterações nas atividades diárias de vida e quando associadas às DCNTs, podem provocar 

consequências físicas e patológicas que comprometem as funções fisiológicas da pessoa 

idosa, tornando-o dependente, fragilizado, e sem autonomia algumas vezes, determina 

alterações na dinâmica familiar do indivíduo e dos seus familiares, gera dependências, 

observa-se a necessidade de serviços de saúde de maior qualidade direcionados a essa 

população. 

No tocante as caracteristicas sociodemográficas da população do estudo, observou-

se que as idosas eram maioria quando comparado aos homens e reafirma a literatura existente 

sobre o assunto. O número elevado do sexo feminino é conseqüência do crescimento relativo 

do número de mulheres que fazem parte da população economicamente ativa, além disso, 

culturalmente, a mulher cuida mais da saúde e também apresenta proteção hormonal para 

algumas doenças durante um período de vida.  

Com relação aos serviços de saúde para o atendimento à pessoa idosa, verifica-se 

que há elevada procura pelos serviços de saúde por parte dos idosos independente de estar ou 

não doentes. Em consequência dessa atitude, observa-se que os serviços de urgência e 

emergência estão sempre cheios, devido ao acúmulo de problemas que poderiam ter sido 

resolvidos na atenção primária. 

Ainda sobre aos serviços de saúde, os idosos declararam que as maiores 

dificuldade foram a demora no atendimento e as filas, existentes provavelmente pelo 

problema acima citado, que reflete na necessidade de um maior esclarecimento por parte da 

população sobre a porta de entrada dos serviços de saúde, como também aos profissionais de 

saúde sobre a integralidade da atenção a ser desenvolvida, independente do nível de atenção 

em que estes se encontrem, praticando a referência e contrarreferência como protocolo a ser 

instituído por todos os níveis de atenção à saúde. 



 Muitos idosos deste estudo referiram possuir múltiplas DCNTs, porém 

demonstraram serem capazes de viver essa etapa da vida com qualidade. Sabe-se que as 

DCNTs, podem ser prevenidas, retardadas e o seu controle diminui os eventos geradores de 

incapacidades, limitações ou comprometimentos das atividades diárias no decorrer do 

envelhecimento, possibilitando menor carga de desconfortos, sofrimentos e internações, ou 

seja, uma convivência com as DCNTs por longos períodos. As mulheres idosas desse estudo 

são mais acometidas por múltiplas DCNTs, do que os homens idosos. 

A hipertensão foi a DCNT mais referida pela pessoa idosa, seguida das doenças 

músculo-esqueléticas e do diabetes, requerendo ajustes na prevenção, controle e tratamento 

das mesmas. Ações, estratégias, intervenções e programas que possibilitem maiores 

informações a respeito das DCNTs são relevantes, na medida em que podem favorecer a 

mudança de comportamento e hábitos, e evitar os fatores de risco, a fim de minimizar as 

comorbidades que a pessoa idosa possa apresentar. Nessa perspectiva, os profissionais 

precisam ter maior empenho em sua divulgação e ênfase nos programas já existentes na rede 

dos serviços públicos de saúde. 

Os resultados demonstraram que as DCNTs estão presentes na maioria dos idosos 

desse estudo e entende-se que isso se constitui num importante problema de Saúde Pública, 

por sua elevada morbimortalidade e por representar uma crescente demanda aos serviços de 

saúde de média e alta complexidade. 

Os indivíduos estão vivendo mais, e isso ocorreu em reflexos das novas políticas 

públicas de saúde, que foram implementadas através de decretos e leis, visando melhorar o 

contexto social. Porém a sociedade deve mobilizar-se, participando ativamente como 

cidadãos, lutar pelos seus direitos e pelas políticas públicas, para beneficiar a todos 

indistintamente e se obter, no Brasil, melhores condição de vida para a população, 

considerando que existem milhões de pessoas em péssimas condições de sobrevivência.  

Vale ressaltar, a importância sobre a mudança de paradigma, em que o modelo 

atual de atenção proposto prioriza a vigilância, a promoção de um cuidado integral em saúde, 

conferindo maior ênfase em prevenção a riscos e agravos, educação em saúde, com a 

participação ativa dos usuários, da comunidade e dos gestores, sem deixar de lado uma 

assistência de qualidade para a necessidade da população sênior. 

Para tanto, é necessário aos profissionais um maior entendimento sobre o SUS e 

seus princípios, como forma de contribuir para viabilizá-lo com qualidade no atendimento a 

essa nova realidade. É preciso ainda que se sensibilizem para a importância das ações de 

promoção e prevenção à saúde, ações educativas e de vigilância, com extensão à comunidade 



em que desenvolve o seu trabalho, favorecendo o desenvolvimento do SUS que todos 

queremos. 

Há necessidade de envolvimento por parte dos serviços de saúde, em apresentar 

estratégias que incentivem aos hábitos adequados de vida, reduzam os fatores de risco, 

incluindo intervenções preventivas e assistências para a população na fase adulta, 

especificamente os que possuem DCNT, para que, quando estes alcançarem o período de 

envelhecimento possam desfrutar de melhor qualidade de vida, pois, diante das limitações que 

uma doença crônica possa acarretar, há um impacto nos serviços de saúde, com aumento do 

número e de dias de internamentos, como também reflexos na rotina dos familiares. 

Verifica-se que já está acontecendo há algum tempo o desenvolvimento de 

políticas públicas direcionadas ao idoso e, agora, focando as DCNTs diante da magnitude 

mundial. Porém exigem uma melhor reorientação dos serviços de saúde para direcionar 

estratégias de vigilância, de promoção e preventivas para o enfrentamento das DCNTs, como 

as propostas pelo Plano de Enfrentamento das DCNTs nos próximos 10 anos. 

Para essas políticas serem concretizadas, os profissionais de saúde, em especial a 

Enfermagem, podem desempenhar um papel fundamental na atenção primária, o de cunho 

preventivo, extensivo para os demais níveis de complexidade do SUS. Apesar do avanço nas 

políticas publicas do idoso, ainda há muito o que melhorar, pois existe uma carência de 

profissionais capacitados para atender uma demanda muito grande de pessoas da terceira 

idade. 

Desse modo, a equipe multiprofissional de saúde necessita ter uma qualificação 

diferenciada para proporcionar um atendimento à pessoa idosa com DCNT, que contemple as 

necessidades dessa clientela, como também da família, estreitando os laços, com o propósito 

de minimizar as dificuldades e angústias vivenciadas por ambos. 

O profissional de enfermagem pode estabelecer uma relação com a família, 

orientando e formando um cuidador para atender as necessidades advindas com o passar do 

tempo, fato este que é imprescindível, como também centralizar as suas ações na 

sistematização da assistência e na educação em saúde voltadas para a população sênior. 

Portanto, considerando o contexto no qual este estudo foi realizado, sugere-se a  

elaboração de diretrizes para a promoção à saúde, desenvolver processos educativos e 

estratégias que possibilitem a melhor informação sobre as DCNTs, incentivando a população 

para modificar os hábitos e comportamentos de vida para que possam minimizar o 

desenvolvimento ou postergar as consequências de DCNTs. 



A equipe multiprofissional de saúde deve proporcionar a continuidade de 

atendimento à pessoa idosa com DCNT, independente de estar com sua saúde estabelecida ou 

não, tornando-a um indivíduo informado e empoderado sobre sua condição de saúde, além de 

interagir continuamente com os profissionais que atuam na atenção primária. Por sua vez o 

profissional que atua neste nível de atenção terá a proximidade e o conhecimento da realidade 

local em que a pessoa idosa reside. 

Acredita-se, enfim, que o conhecimento produzido sobre a pessoa idosa atendida 

nos serviços de média complexidade possa contribuir para a melhoria da atenção a saúde a 

essa população, particularmente as acometidas com DCNTs, na perspectiva de iniciar uma 

sensibilização dos profissionais de saúde, gestores e outros pesquisadores. 
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“O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano”.  

Isaac Newton 
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APÊNDICE A 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA COM DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL (DCNT) 

EM SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

FORMULÁRIO 

 

Informações Iniciais: 

Entrevistador: ______________.  Local da Entrevista:     (    ) Hospital  dos  Pescadores        (      ) CEASI 

Data da Entrevista:______/______/______.    Início:______________.   

Término_______________________________ 

Ambiente de aplicação da entrevista (considerar circunstâncias da pessoa idosa:_____________________ 

  

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 

  1.1.Iniciais:_______  1.2 Sexo: (  ) M     ( ) F                 1.3. Idade: ______ ( ____/____/____ )     

  1.4.Endereço:__________________________________Bairro________________  Distrito __ 

  1.5. Raça: 1.  Branco      2. Negro            3. Pardo           4.Amarelo               5.Indígena 

 1.6.Crença ou Religião:  1.Sem religião  2.Católico   3.Evangélico   4.Espírita   

                                           5. Ubanda/Candoblé      6. Outros                                                                                                                                                                          

1.7. Escolaridade:           

(   ) Não alfabetizado                (   ) Alfabetizado     

(   ) Ensino Fundamental Incompleto(= 1ª a 4 ª série = antigo primário)                                 

(   ) Ensino Fundamental Completo( = 5 ª a 8ª = antigo ginásio)    

(   ) Ensino Médio Incompleto ( = 2º grau incompleto = clássico inc.= científico inc. )    

(   ) Ensino Médio Completo ( =  2º grau completo)      

(   ) Ensino Superior  Incompleto        

(   ) Ensino Superior Completo  

 

 1.8. Profissão:  (  ) Não     (  ) Sim, Qual: __________________________________               

 1.9. Na atual condição o Sr, se considera: 1.Aposentado     2. Desempregado    3 Empregado   

                                        4.Autônomo   5.do lar       6.Afastado   7. Pensionista   8.outro _____ 

 

1.10. Renda familiar:   1. Menos de 1 SM       2. De 1 até 2 SM         

                                        3. Mais de 2 até 4 SM     4.  Mais de 4 SM      

 

1.11. Outras pessoas dependem dessa renda        1(  )sim           2.(  ) não 

 

1.12. Onde vive (mora) atualmente: 1. Casa (sozinho) 2.Instituição(Asilar/Abrigo)  

                                                           3. Casa da família 4.    Outro______  

 

1.13. Estado civil:   1. Casado/vive junto com companheiro  2. Separado/divorciado  3. Solteiro 

                                 4. Viúvo 5.outro 



2- HÁBITOS PESSOAIS 

  2.1- Alimentação:  

  consumo de carne ( ) frango ( ) peixe( )    1.sim  2. Não    Quantas vezes na semana?________ 

   consumo  de frutas( )    hortaliças( )      1.sim    2. Não    Quantas vezes na semana ?________ 

             

  2.2- Etilismo:Hábito atual de beber   1. Sim   2.Não     E no passado?Já bebeu?  1. Sim   2. Não 

 

  2.3-Tabagismo: Hábito atual de fumar  1. Sim  2.Não  E no passado? á fumou?  1. Sim   2.Não 

 

  2.4- Atividade física: 1.Sim(  )  2.Não(  )   Tipo: 1.Caminhada   2.Hidroginástica    

                                     3.Musculação  4. Ioga    5.Outros 

        

  2.5. Sono: dorme bem ( )sim ( ) não            Insônia: ( ) Sim ( ) Não       Motivo: ___________ 

        

  2.6.  Usa medicação para dormir?      Sim( )         Não( ) 

 

3-CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

 3.1Algum médico ou profissional de saúde disse que o (a) Sr.(a) é portador de algumas doença 

crônica não transmissível ?          1- Sim(  )              2- Não(  )                         

Quais? 

(  ) Diabetes (   ) Doença pulmonar crônica (asma , bronquite,enfisema...)  (  )insuficiência renal    

(  ) AVC      (  ) Hipertensão       (  ) Erisipela        (   ) Doença  cardíaca     

(   ) Neoplasia  ( câncer )      

(  )Doenças Músculo-Esquelético (Artrite, Hérnia de Disco, Osteoporose...)             

(   ) não lembra    

(  ) não sabe        (   ) Outras     qual (ais) ?_______________________________________ 

 

3.2 Faz uso de medicação para a doença? (  ) Sim (  )Não Quais os remédios que o Sr.(a) 

toma?______(   ) Não sabe 

 

4.COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

4.1.Quando procura por serviços de saúde?   (   ) apenas quando adoece  (   ) não procura  

                                                     (   ) independente de estar doente ou não 

 

4.2.O Sr. recebeu algum tipo de encaminhamento para esse serviço? (  )Sim (  ) Não Quem 

forneceu?____________ 

4.3.Quando adoece  qual o serviço de saúde que primeiro procura?  

(  )Programa de Saúde da família. Onde? ________________ 

(  )Posto de saúde.  Onde?___________________ 

(  ) Unidade de Pronto Atendimento(UPA)  Onde? ____________ 

(  )Hospital  Qual ? ______________________ 

(  )Pronto Socorro/Emergência   Qual ? _____________  

(  )Consultório Particular   Onde?__________________ 

(  )Outros _____________________________      Não procura  (  )    

   

4.4. Já procurou antes por este serviço antes? (  ) Sim (  )  não   

      



4.5. Por que procurou este serviço? (  ) não há filas (  ) rapidez no atendimento 

                                                          (  ) resolutividade 

                                                           (  ) acolhimento (  ) outros ________________________ 

 
                    4.6.Como o Sr. chegou até este serviço?  

(  ) Encaminhado da Unidade Básica de Saúde        

(  ) Encaminhado da  UPA                         

(  ) Encaminhado de um Hospital             

(  ) Encaminhado da Estratégia  Saúde da Família                                           

(  ) livre demanda        

(  ) outros_________________________________________________________ 

 

4.7. Esse serviço oferece leitos de internamento? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não sabe 

4.8. O Senhor recebeu orientação durante esse atendimento sobre suas doenças?    (  ) Sim   (  ) Não                         

(    ) às vezes                                                                          

Se sim, (  ) individual (  ) em grupo 

 

4.9.O Sr. após o atendimento nesse serviço foi encaminhado/referenciado para outro serviço? 

       Sim (   )             Não(  )    Qual? ______________________________ 

4.10.Quando chega a esse serviço o profissional que o acolhe primeiro é:  

(  ) Assistente Social         (  ) enfermeiro   (  ) médico   (  )  auxiliar/técnico de enfermagem              

(  ) nutricionista      (  ) Terapeuta ocupacional         (  ) Fisioterapeuta  (  ) outros __________ 

 

4.11 Qual(is) profissional(is) o atendeu nesse serviço? 

(   ) Assistente Social              (   ) auxiliar/técnico de enfermagem            (   ) nutricionista 

(   ) médico                              (   ) enfermeiro                                             (   ) Fisioterapeuta   

(   ) Terapeuta ocupacional     (  ) outro   QUAL?_________________ 

 

 4.12. Esse serviço oferece atividades de promoção/educação em saúde tais como: palestras, 

vídeos, terapias, sobre as suas doenças crônicas (DCNT)?    (   ) Sim (   ) Não  (   ) às vezes 

 (  ) não sabe 

 
4.13.Quais dificuldades o Senhor encontrou ao procurar por atendimento nesse serviço?    

(  ) Profissionais em pouca quantidade      

(  ) falta de medicação              

(  ) Estrutura física do serviço                   

(  ) falta de equipamento ( tensiômetro, termômetro, balança...) 

(  ) Filas   

             (  ) demora no atendimento      

             (  ) outros _____________________________________________ 

 

4.14. Durante a espera pelo atendimento o serviço oferece outras atividades ?    (  )Sim  

                                                                                                           (  )Não (  ) às vezes 
Se responder NÃO pule para a pergunta 4.16 

 

4.15 Quais?    (  )palestras  (  ) roda de conversa   (    ) atividade corporais( yoga,alongamento...)      

     

                            (  )Atividades lúdicas( jogos,revistas...)                (   ) outros _______________________        

                     4.16 O Senhor recebe orientações para o tratamento e seguimento de sua doença?    

         (   )Sim (   ) Não                                   



 

APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Ilmo. Sr (a). Thiago Barbosa Trindade 

Secretário Municipal de Saúde de Natal 

 

O objetivo desta é solicitar a Vossa Senhoria autorização para realizar uma 

investigação científica intitulada, O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA COM 

DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL (DCNT) EM SERVIÇO DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE, coordenado pela Professora Rejane Maria Paiva de Menezes, com o 

objetivo de coletar informações que subsidiem este estudo junto à instituição: Hospital dos 

Pescadores e o Centro de Referência de Atenção e Saúde do Idoso (CEASI) no município de 

Natal-RN. 

Informo que as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos e 

acadêmicos, sendo respeitados os aspectos éticos e legais. Portanto, solicito a sua permissão 

para o acesso a essas unidades de Natal, locais nos quais ocorrerão o preenchimento do 

questionário junto ao idoso portador de DCNT que freqüenta cada serviço. 

Outrossim, registra-se ainda que essa investigação terá início após aprovação do 

Comitê de Ética da UFRN. Desde já agradeço a atenção dispensada ao assunto. 

 

                                                                                           Natal, 17 de fevereiro de 2011. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Autorizo realização do estudo com divulgação e publicação dos resultados 

Secretário Municipal de Saúde de Natal, RN. 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Rejane Maria Paiva de Menezes 

Orientadora 

 



APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Ilmo Sr (a). Josenildo Barbosa Lira 

Diretor Geral do Hospital dos Pescadores 

 

O objetivo desta é solicitar a Vossa Senhoria autorização para realizar uma 

investigação científica intitulada, O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA COM 

DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL (DCNT) EM SERVIÇO DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE, coordenado pela Professora Rejane Maria Paiva de Menezes, com o 

objetivo de coletar informações que subsidiem este estudo junto à instituição: Hospital dos 

Pescadores  no município de Natal-RN. 

Informo que as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos e 

acadêmicos, sendo respeitados os aspectos éticos e legais. Portanto, solicito a sua permissão 

para o acesso a essas unidades de Natal, locais nos quais ocorrerão o preenchimento do 

questionário junto ao idoso portador de DCNT que freqüenta cada serviço. 

Outrossim, registra-se ainda que essa investigação terá início após aprovação do 

Comitê de Ética da UFRN. Desde já agradeço a atenção dispensada ao assunto. 

 

                                                                                       Natal, 21 de fevereiro de 2011. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Autorizo realização do estudo com divulgação e publicação dos resultados 

Diretor Geral do Hospital dos Pescadores 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Rejane Maria Paiva de Menezes 

Orientadora 

 

 

 



APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Ilma Sr (a). Maria de Fátima Souza 

Diretora do CEASI 

 

O objetivo desta é solicitar a Vossa Senhoria autorização para realizar uma 

investigação científica intitulada, O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA COM 

DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL (DCNT) EM SERVIÇO DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE, coordenado pela Professora Rejane Maria Paiva de Menezes, com o 

objetivo de coletar informações que subsidiem este estudo junto à instituição:  Centro de 

Referência de Atenção e Saúde do Idoso (CEASI) no município de Natal-RN. 

Informo que as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos e 

acadêmicos, sendo respeitados os aspectos éticos e legais. Portanto, solicito a sua permissão 

para o acesso a essas unidades de Natal, locais nos quais ocorrerão o preenchimento do 

questionário junto ao idoso portador de DCNT que freqüenta cada serviço. 

Outrossim, registra-se ainda que essa investigação terá início após aprovação do 

Comitê de Ética da UFRN. Desde já agradeço a atenção dispensada ao assunto. 

 

                                                                                       Natal, 21 de fevereiro de 2011. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Autorizo realização do estudo com divulgação e publicação dos resultados 

Diretora do CEASI 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Rejane Maria Paiva de Menezes 

Orientadora 

 

 

 

 



APÊNDICE E 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.Fone/fax: 

(84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O ATENDIMENTO À PESSOA 

IDOSA COM DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL (DCNT) EM SERVIÇO 

DE MÉDIA COMPLEXIDADE”, coordenada pela pesquisadora Dra. Rejane Maria Paiva 

de Menezes e pela mestranda, Silvana Helena Neves de Medeiros. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa tem como objetivo, analisar o atendimento da pessoa idosa com 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em serviços de média complexidade, 

contribuindo para prevenção e promoção à saúde, de forma integral; a necessidade de se 

desenvolver essa pesquisa se deve ao grande número de idosos portadores de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis que afetam mais violentamente a sua qualidade de vida, que 

podem resultar em dificuldades para a recuperação da sua saúde. 

Caso o senhor (a) decida aceitar o convite, irá responder a um formulário e/ou uma 

entrevista, podendo durar em média 40 minutos a ser realizada no local (serviço de saúde), no 

momento em que espera ser atendido. As informações fornecidas pretendem contribuir com a 

melhoria dos serviços de saúde. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo assim, o 

estudo oferece poucos riscos, pois todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome 

não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Os benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para a melhoria 

nos serviços de saúde oferecida a população e na qualidade na assistência prestada ao cliente, 



bem como para o crescimento do saber da enfermagem e para a organização do serviço, 

promovendo assim possibilidades de mudanças para melhorias do mesmo. 

Ressaltamos ainda que o (a) senhor (a) poderá desistir a qualquer momento, sem que 

isso lhe traga prejuízos ou penalidades. Em qualquer momento, caso o (a) senhor (a) sofra 

algum dano ou tenha algum gasto devido à sua participação na pesquisa, comprovado 

legalmente, o (a) senhor (a) você terá direito a indenização ou ressarcimento, caso solicite. 

 O (A) senhor (a) ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Silvana Helena Neves de Medeiros, no endereço 

Rua Monsenhor José Paulino, nº1076, Ed. Millenium, Apto1301, Tirol, Natal/RN ou pelo 

telefone 36151638.  

 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “O 

ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA COM DOENÇA CRÔNICA NÃO 

TRANSMISSÍVEL (DCNT) EM SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE” 

 

 

 

Participante da pesquisa: 

__________________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

__________________________________________________________ 

Prof. Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de 

Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem. Av. Senador Salgado Filho, S/N - Campus Universitário, Br. 

101. Lagoa Nova59072-970 - Natal, RN – Brasil. Telefone: (84) 32153837. 

Comitê de ética e Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 

59072-970 Natal/RN. Telefone (84)3215-3135. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS   

 

 
 



ANEXO A 
 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS BAIRROS SEGUNDO DISTRITOS SANITÁRIOS 

NATAL/RN. 

 

 

 

Fonte: Natal/2007 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

Parecer do comitê de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


