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RESUMO
Os agravos decorrentes de DCNT têm sido as principais causas de óbito em idosos,
seguindo uma tendência mundial. Nesta população algumas doenças crônicas não
transmissíveis, tem apresentado um crescimento alarmante, em especial a hipertensão
arterial sistêmica (HAS) e os seus agravos, têm recebido atenção especial dos serviços de
saúde. O Sistema de Informação em Saúde (SIS) - HIPERDIA, é uma importante
tecnologia que, juntamente com a técnica de mapeamento em saúde, permite a coleta,
processamento e análise dos serviços de saúde, bem como processos de vigilância e
planejamento do cuidado. Nesta perspectiva, as ações de gerência do cuidado realizadas
pelo enfermeiro na atenção básica têm caráter expressivo e instrumental de cuidado direto
e indireto voltadas à promoção da saúde e prevenção de agravos. Para o desenvolvimento
do estudo utilizou-se como questão de pesquisa: O mapeamento em saúde é uma
ferramenta do gerenciamento do cuidado que possibilita determinar a relação entre o perfil
epidemiológico e os determinantes sociais em saúde na prevalência dos fatores de risco
relacionados à hipertensão arterial sistêmica? Hipótese: Existe correlação entre os
determinantes sociais de saúde (DSS) e o perfil epidemiológico dos idosos no aumento da
prevalência dos fatores de risco relacionados à hipertensão arterial sistêmica (HAS).
Objetivos: Caracterizar o perfil epidemiológico da população cadastrada no Hiperdia;
Mapear a distribuição dos fatores de risco relacionados aos agravos a saúde dos clientes
cadastrados no programa Hiperdia da PRLB; e correlacionar os DSS e o perfil
epidemiológico na prevalência dos fatores de risco da HAS. Quanto aos aspectos
metodológicos foi desenvolvido um estudo do tipo epidemiológico descritivo, seccional,
de abordagem quantitativa, aplicando-se o método de mapeamento em saúde. O cenário
de pesquisa foi a PRLB; como fontes de dados foram utilizados os SIS: Hiperdia e Gil
com corte temporal de 2009 à 2013; além de dados do IBGE, Censo Demográfico de 2000
e 2010, e do Plano Urbanístico da Região de Pendotiba, 2015, realizado pela Secretaria de
Urbanismo e Mobilidade, da Prefeitura Municipal de Niterói. Após análises e com o
objetivo de processar as informações obtidas de modo a simplificá-las e sintetizá-las,
houve o cruzamento de múltiplas informações e dados, ou variáveis, no modelo de
tabulação cruzada (cross - tables). Tendo como critérios de inclusão/exclusão: pacientes
com idade superior ou igual a 60 anos, de ambos os sexos, cadastrados no período
compreendido entre 2009 e 2013, moradores do bairro do Largo da Batalha, com
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Foram excluídos do estudo os idosos
portadores de Diabetes Mellitus, tipo 1 ou tipo 2. Resultados/Discussão: foram
cadastrados 725 pacientes no programa Hiperdia da PRLB, sendo 93 selecionados para o
estudo. Predominância do sexo feminino; da cor branca; e da idade entre 66 e 71 anos;
40,9% dos sujeitos informaram ter antecedentes familiares; o tabagismo foi um fator de
risco confirmado por 59,1%; já o sedentarismo foi negado por 40,9%. Nesta população, a
baixa escolaridade, associada à baixa renda mensal, são aspectos sociodemográficos
relevantes, existindo correlação direta entre os DSS e o perfil epidemiológico dos idosos
no aumento da prevalência dos fatores de risco relacionados à HAS. Neste cenário o
desenvolvimento do mapeamento em saúde na atenção básica, torna-se uma ferramenta
capaz de fornecer juntamente com as informações do perfil sociodemográfico e
epidemiológico de sua população, subsídios para a construção de um plano de ações e de
cuidado de enfermagem, mais próximo a realidade e as necessidades de seu público,
devendo este ser compreendido pelo enfermeiro como uma estratégia da gerência do
cuidado. O estudo encontra-se inserido em um projeto de pesquisa maior aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense encontra-se sob nº CAAE: 2866.0.000.258-10.
Palavras-chave: Hipertensão; Idoso; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem em Saúde
Comunitária; Cuidados de Enfermagem; Prevenção e Doenças / prevenção & controle.

ABSTRACT
Disorders resulting from NCDs have been the main causes of death in the elderly, following a
worldwide trend. In this population some chronic diseases have shown an alarming increase,
particularly systemic arterial hypertension (SAH) and its subsequent conditions which have
received special attention of health services. The Health Information System (SIS) HIPERDIA is an important technology that, with the health mapping technique, allows the
collection, processing and analysis of health services, monitoring procedures and care
measures planning. In this perspective, the care management actions carried out by nurses in
primary care services have expressive and instrumental character of direct and indirect care,
aimed at health promotion and disease prevention. For the development of this study we used
as the research question: Is the health mapping a care management tool that lets us determine
the relationship between the epidemiology and social determinants of health in the prevalence
of risk factors related to hypertension? Hypothesis: There is a correlation between social
determinants of health (SDH) and the epidemiological profile of the elderly in the increased
prevalence of risk factors related to high blood pressure (hypertension). Objectives: To
characterize the epidemiological profile of the population registered in HIPERDIA; to map
the distribution of risk factors related to health harms of patients registered in HIPERDIA
program of PRLB; and to correlate the SDH and epidemiological profile of the population in
the prevalence of risk factors of hypertension. In the methodological aspects we developed a
descriptive epidemiological sectional study, with quantitative approach, applying the health
mapping method. The research scenario was the PRLB, and the data sources used were
HIPERDIA and Gil from period between 2009 and 2013, both from SIS; in addition to data
from IBGE, Census 2000 and 2010, and the Urban Plan of Pendotiba Region, from 2015,
developed by the Department of Urban Planning and Mobility, of the City of Niterói. After
analysis and in order to process the information obtained to simplify and synthesize them, we
performed the crossing of multiple information and data and/or variables in the cross-table
model. The following inclusion/exclusion criteria were used: patients aged 60 years or older,
of both genders, registered in the period between 2009 and 2013, residents in the
neighborhood of Largoda Batalha, with a diagnosis of hypertension. The elderly with diabetes
mellitus, type 1 or type 2 were excluded from the study. Results / Discussion: Of the 725
patients registered in the HIPERDIA PRLB program, 93 were selected for the study. Of these,
we could verify a predominance of women, of white color, aged between 66 and 71 years.
40.9% of the subjects reported having a family history of the disease; smoking was a risk
factor confirmed by 59.1% of the patients; 40.9% of the sample denied having a sedentary
lifestyle. In this population, a low education level, associated with a low monthly income, are
relevant sociodemographic characteristics demonstrating direct correlation between the SDH
and the epidemiological profile of the elderly in the increased prevalence of risk factors
related to hypertension. In this scenario, the development of health mapping in primary care,
as a tool able to provide information about the socio-demographic and epidemiological profile
of the population, subsidizing the construction of an action plan as well as a nursing health
care plan, closer to the reality and the needs of their targets, and which must be understood by
the nursing teams as a care management strategy. This study is part of a larger research
project approved by the Ethics Research Committee of the Medical College of Fluminense
Federal University, under CAAE register number: 2866.0.000.258-10.
Keywords: Hypertension; Elderly; Primary Health Care; Public Health Nursing; Nursing
care; Disease Prevention and Control.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com IBGE (2014) na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, as
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o problema de saúde de maior
magnitude no Brasil correspondendo, atualmente, por mais de 70% das causas de mortes no
país antes dos 70 anos de idade, estando as doenças cardiovasculares entre as mais prevalentes
gerando perda de qualidade de vida, incapacidades e alto grau de limitação das pessoas
doentes em suas atividades de trabalho e de lazer.
Corroborando com o exposto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
aponta que o número de idosos no Brasil alcança aproximadamente, 20 milhões de pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, este grupo representa pelo menos 10% da população
brasileira. Estima-se que em 2025 haja cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais
de idade (BRASIL, 2010).
Nesta população algumas doenças crônicas não transmissíveis, tem apresentado um
crescimento alarmante, em especial a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e os agravos,
oriundos desta patologia, provocando uma atenção especial dos serviços de saúde. Estudos da
Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Departamento de Hipertensão Arterial (SBC/DHA)
estimam que a cada ano morra 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo devido à hipertensão.
Cerca de 80% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento, como o Brasil, sendo
que mais da metade das vítimas têm entre 45 e 69 anos. A HAS é responsável, por 54% de
todos os casos de acidentes vasculares cerebrais e 47% dos casos de infarto agudo do
miocárdio, fatais e não fatais, em todo o mundo.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011) pode ser constatada
uma epidemia de DCNT, onde estas afetam especialmente as pessoas de baixa renda, por
estarem mais expostas aos fatores de risco e por terem menor acesso aos serviços de saúde,
criando de certa forma um círculo vicioso, o que acarreta as famílias um maior estado de
pobreza.
Segundo Brasil (2011), pesquisas recentes demonstram que as DCNT constituem o
problema de saúde de maior magnitude no Brasil. Atingem fortemente camadas pobres da
população e grupos vulneráveis, correspondendo a 72% das causas de mortes e de 75% dos
gastos com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
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Diferentes estudos vêm sendo desenvolvidos com o intuito de conhecer e monitorar
essas doenças que vem aumentando sua prevalência ao longo dos anos. Segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2008), no Brasil, 59,5 milhões de pessoas
(31,3%) afirmaram apresentar pelo menos uma doença crônica; do total da população, 5,9%
declararam ter três ou mais doenças crônicas e esses percentuais aumentaram com a idade,
IBGE (2010).
A cada ano no Brasil, ocorrem mais de 320 mil mortes por doenças cardiovasculares, a
maioria delas relacionada à hipertensão não controlada. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que a HAS que acomete aproximadamente uma em cada três pessoas, ou seja,
dois bilhões da população mundial; já de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de
30 milhões de brasileiros têm hipertensão e há outros 12 milhões que ainda não sabem que
possuem a doença.
Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde corroboram com o exposto tendo em
vista que 24,3% da população brasileira têm hipertensão arterial, contra 22,5% em 2006, ano
em que foi realizada a primeira pesquisa. A doença é mais comum entre as mulheres (26,9%)
que entre os homens (21,3%), o Estado do Rio de Janeiro acompanhou a estimava, pois neste
mesmo estudo foi divulgado que 29,7% da população do Estado é portadora de HAS sendo
25,4% do sexo masculino e 33,2% do sexo feminino e entre os brasileiros com mais de 65
anos de idade, 59,2% declaram-se hipertensos (BRASIL, 2012).
Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) oriundos do Programa Hiperdia apontam que no Município de Niterói até o ano
de 2012, estão cadastrados no sistema aproximadamente 49.979 pacientes diagnosticados com
hipertensão. Vale salientar que de acordo com dados do IBGE, a população de Niterói até o
mesmo ano, alcançava o número de 487.562 habitantes, ou seja, aproximadamente 10,26% da
população do referido município é hipertensa.
Cabe ressaltar que, embora a HAS seja uma doença crônico-degenerativa de fácil
diagnóstico e com grandes possibilidades terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas,
seu controle ainda é um desafio aos pacientes, especialmente para a população idosa, além
disso, a não adesão e o interrupção do tratamento anti-hipertensivo são frequentes.
Reconhecer as especificidades, de cada região e paciente, tem sido uma grande dificuldade
dos serviços de saúde de um modo geral. No entanto é relevante citarmos que a adesão, de
fato, ao tratamento ocorrerá se houver a integração dos usuários ao seu processo de cuidado,
tornando-o ator principal deste, ou seja, conduzindo estes ao processo de autocuidado.
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Neste contexto, o idoso com uma ou mais doença crônica pode ser considerado
saudável se realiza o tratamento adequado, por meio de controle medicamentoso, atividade
física, mudança alimentar, suporte familiar entre outros. Deste modo, o tratamento e o
acompanhamento de uma doença crônica não transmissível (DCNT) devem ser desenvolvido
de modo multidimensional para que desta forma haja minimização de possíveis sequelas e/ou
desenvolvimento incapacidades associadas (RAMOS, 2003; GOTTLIEB, 2011).
Os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, devem ter suas ações
voltadas ao cuidado holístico dos indivíduos, compreendendo que são seres biopsicossociais,
que interagem com os meios em que estão inseridos (família, trabalho, sociedade e outros),
sofrendo influências socioeconômicas e culturais continuamente (KING, 1981).
Nesta perspectiva, entende-se que a promoção da saúde e a prevenção de agravos a
esta clientela específica, requer do enfermeiro a implementação de ações de gerência do
cuidado pautadas no mapeamento prévio dos determinantes sociais de saúde que interferem
direta e indiretamente nas condições de saúde de idosos hipertensos em um território.
De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010), os
principais fatores de risco para o desenvolvimento da HAS são: idade, gênero e etnia, excesso
de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores
socioeconômicos e genética. Além destes, o documento também aponta como fator de risco o
tabagismo e ainda expõe como determinantes sociais das DCNT, assim incluindo a HAS, as
desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as
desigualdades no acesso à informação (BRASIL, 2011).
Com base no exposto, é possível inferir que os fatores de risco associados ao
desenvolvimento da HAS, são áreas de intervenção de grande importância para efetividade
das ações de gerência do cuidado a serem implementadas pelo enfermeiro na atenção básica.
De acordo com a OMS, este pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande
maioria das mortes relacionadas as doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial sistêmica
e por fração substancial da carga de enfermidade associada a outras DCNT (BRASIL, 2011).
De acordo com Vaz et. al, 2005, os fatores de risco podem ser definidos como
características inatas ou adquiridas de um indivíduo que se associa ao aumento da
probabilidade de este vir a sofrer ou falecer de determinada doença ou condição. Ainda
segundo o autor os fatores de risco devem ser compreendidos como atributos individuais,
como por exemplo: idade, sexo, raça e outros, ou mesmo como uma exposição, podendo ser
citada a ambiental, a que está positiva ou negativamente associada com a ocorrência de uma
determinada doença.
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O conhecimento da prevalência dos fatores de risco para DCNT, principalmente os de
natureza comportamental (dieta, sedentarismo, dependência química - tabaco, álcool e outras
drogas) é fundamental. A prevenção e o controle auxiliam de modo a evitar o crescimento,
epidêmico e pandêmico, e suas consequências nefastas para a qualidade de vida e o sistema de
saúde no país.
Algumas estratégias vêm sendo implementadas em nosso país com o intuito de reduzir
estes agravos decorrentes das DCNT. Para tal, o Ministério da Saúde lança no ano de 2011 o
Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) no Brasil no período de 2011-2022. Esse plano reúne o conjunto de ações que
possibilitam conhecer a distribuição, magnitude e tendência dessas doenças e de seus fatores
de risco na população, identificando seus condicionantes sociais, econômicos e ambientais,
com o objetivo de definir e priorizar as ações e os investimentos necessários para preparar o
país para enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos, bem como subsidiar o
planejamento, a execução e a avaliação da prevenção e do controle, no intuito de apoiar as
políticas públicas de promoção da saúde (BRASIL, 2011).
Os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são: monitoramento os fatores
de risco; da morbidade e mortalidade específica das doenças; e das respostas dos sistemas de
saúde as ações implementadas, que também incluem gestão, ou políticas, planos,
infraestrutura, recursos humanos e acesso a serviços de saúde essenciais, inclusive a
medicamentos (WHO, 2011).
Corroborando com essa discussão, Christovam (2009) sugere que o modelo de gestão
em saúde seja fundamentado nas necessidades e demandas da população por ações e serviços
de promoção, proteção e recuperação da saúde e, na perspectiva holística e interdisciplinar de
prestação de cuidados a usuários dos serviços de saúde de baixa e média complexidade
envolva o desenvolvimento de ações educativas e interventivas junto aos clientes, familiares e
à equipe de saúde e de enfermagem voltadas à promoção, recuperação da saúde e a prevenção
de agravos.
Nesta perspectiva, as ações de gerência do cuidado realizadas pelo enfermeiro na
atenção básica têm caráter expressivo e instrumental de cuidado direto e indireto voltadas à
promoção da saúde e prevenção de agravos, utilizando-se da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) como uma ferramenta gerencial, que visa planejar, organizar,
implementar e avaliar o cuidado em saúde. Sendo assim, as ações de gerência do cuidado de
enfermagem estão relacionadas às ações de cuidado direto e indireto, que devem ser
desenvolvidas de modo articulado proporcionando uma assistência de qualidade e
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sistematizadas ao usuário/familiares, aliando o enfoque instrumental de qualidade e
produtividade ao enfoque expressivo de humanismo, proximidade, envolvimento e ética
(CHRISTOVAM, 2012).
Neste sentido as ações de gerência do cuidado de enfermagem, estão intrinsecamente
ligadas às ações de educação em saúde, uma vez que os focos principais dessas ações são a
prevenção, promoção da saúde, redução de agravos e comorbidades articuladas aos
Determinantes Sociais de Saúde (DSS), por meio da produção da autonomia, já que o
enfermeiro como educador em saúde fornece subsídios necessários ao usuário para que este
possa atuar como ator principal no seu processo saúde-doença, ou seja, o indivíduo passa a
tornar-se responsável por seus processos de transformação.
Corroborando com esta afirmação Alves e Aerts (2011), referem que a educação em
saúde deve estimular a adoção voluntária de mudanças de comportamento. Isso significa que
as informações sobre saúde e doença devem ser discutidas com os indivíduos e a partir dessa
reflexão, ser possível a opção por uma vida mais saudável. Essa opção deve estar
fundamentada na análise da realidade que se faz a partir da identificação de problemas e
necessidades de saúde. Sendo assim as intervenções de enfermagem e ações de educação em
saúde devem estar voltadas para o alcance dos focos de atuação expostos anteriormente.
Destarte, é condição sinequa non reconhecer as condições socioambientais que os
indivíduos estão inseridos, compreendendo que estes tem seu processo saúde-doença
amplamente influenciado por fatores ambientais, denominados Determinantes Sociais de
Saúde (DSS). Essa identificação deve ser feita com o objetivo de trabalhar questões
educativas, atividade fundamental na busca pela qualidade de vida de quem sofre de doenças
crônicas.
Buss e Filho (2007) afirmam que de acordo com a Comissão Nacional sobre os
Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), DSS são fatores sociais, econômicos, culturais,
étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de
saúde e seus fatores de risco na população, que através da introdução de ações
intervencionistas baseadas em saúde podem potencialmente ser alterados.
Assim torna-se possível inferir que por meio de ações específicas sobre os
determinantes (como renda, educação, ocupação, estrutura familiar, disponibilidade de
serviços, saneamento, exposições a doenças, redes e apoio social e acesso a ações preventivas
de saúde), as causas das doenças, as iniquidades em saúde e os mecanismos pelos quais as
condições do contexto social que afetam a saúde podem ser modificadas (GEIB, 2012).
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Desta forma, a criação de estratégias e técnicas que busquem a compreensão e o
monitoramento e o planejamento de intervenções com enfoque nos diferentes fatores
relacionados ao desenvolvimento de DCNT tornam-se imprescindível. Diferentes estudos
epidemiológicos têm sido desenvolvidos como com vistas a compreender e explicar o
processo saúde-doença nos indivíduos e em populações. A Geografia da Saúde por sua vez,
procura identificar na estrutura espacial e nas relações sociais que ela encerra associações
plausíveis com os processos de adoecimento e morte nas coletividades (BRASIL, 2006).
No entanto, as duas áreas aceitam como premissa geral que os padrões de
morbimortalidade e saúde não ocorrem de forma aleatória em populações humanas, mas sim
em padrões ordenados que refletem causas subjacentes. Estas causas subjacentes muitas vezes
relacionadas com as relações sociais do meio, fatores comportamentais, e de acesso aos
serviços de saúde são facilmente compreendidos quando são aplicadas técnicas e se
desenvolvem ações para a compreensão de relações saúde-doença com o território destas
coletividades, possibilitando também, a compreensão de que se há ou não uma relação
dialógica entre o que é considerado demanda, com o que se oferta.
Neste intuito a técnica de mapeamento em saúde, como ferramenta de territorialização,
vem sendo bastante difundida e implementada em diferentes campos da saúde. O
reconhecimento do território é um passo básico para a caracterização da população e de
seus problemas de saúde, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis
de saúde dessa população. Sendo fundamental identificar e interpretar a organização e
dinâmica das populações que nele habitam, as condições de vida da população e as diferentes
situações ambientais que os afetam.
Uma vez que de acordo com Santana et. al. (2013) o território se constitui da
acumulação de situações históricas, ambientais, sociais que promovem condições particulares
para a produção de saúde e doenças. Para conhecê-lo é fundamental que as equipes de saúde
realizem o mapeamento, a fim de identificar as condições de vida, as necessidades de saúde,
os riscos coletivos e as potencialidades deste território.
Assim a territorialização como um instrumento utilizado na prática da saúde pública,
gera subsídios para elaboração de estratégias em saúde, através do mapeamento das áreas de
ação da equipe de atenção básica, fornecendo aos profissionais de saúde as mais variadas
informações sobre a população de determinada localidade. Em posse desse conhecimento
estes profissionais poderão planejar estratégias de atuação que tem base nas ações de
vigilância em saúde, desta possibilitando a compreensão da dinâmica que envolve o meio
onde se estabelece o processo saúde/doença. Tal conduta visa a execução dos princípios
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norteadores do SUS, quais sejam, integridade, equidade e descentralização (CASSIANO, et.
al., 2010).
O enfermeiro enquanto agente promotor de saúde e no uso de suas atribuições e
competências tem o mapeamento em saúde como uma ferramenta que permite a busca de
intervenções mais efetivas no que diz respeito ao monitoramento, prevenção de agravos e
promoção da saúde da população; possibilita o conhecimento das reais necessidades de saúde
da população; bem como o monitoramento dos fatores de risco à saúde de população
específica; e também a elaboração de estratégias que de fato serão de grande relevância, tanto
no âmbito individual quanto no coletivo.
Com base no exposto, surgiu uma necessidade e inquietude em aprofundar os estudos
iniciados na graduação relacionados a ações do enfermeiro na atenção primária para o público
idoso hipertenso, com enfoque nas ações de gerência do cuidado de enfermagem realizadas
nesse cenário.
Para tal, foi realizado um recorte no município de Niterói/RJ, especificamente, no
bairro do Largo da Batalha. Por meio de dados disponibilizados pela Policlínica Regional do
Largo da Batalha (PRLB), foi possível constatar que no referido bairro há grande número de
idosos portadores de DCNTS, sendo a HAS mais prevalente. Salienta-se ainda que a Unidade
de Saúde possui o programa hiperdia instituído desde o ano de 2006.
Com o objetivo de buscar na literatura científica as lacunas do conhecimento acerca da
temática em estudo, utilizou-se da estratégia PICO (P: paciente; I: intervenção; C:
comparação; O: “outcomes”-desfecho) como uma ferramenta de pesquisa baseada em
evidência, que propõe que os problemas clínicos da prática assistencial, sejam inicialmente
fragmentados para posteriormente serem organizados (SANTOS et. al. 2007).
Para tal utilizou-se os seguintes descritores: hypertension, Aged; Primary Health Care,
Community Health Nursing; Nursing Care; e Disease Prevention /prevention & control ,
para busca de produções nas bases científicas LILACS (Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde); MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde);
COCHRANE LIBRARY; SCIELO (Scientific Electronic Library Online);e IBECS (Índice
Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde); aplicando os seguintes critérios para busca e
seleção: produções publicadas nos últimos cinco anos (2009 a 2013); realizadas com idosos
hipertensos, nos idiomas português, inglês ou espanhol; e ter texto completo disponível para
consulta. Após realizar o levantamento, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), foram encontrados 497 ARTIGOS, destes, 213 possuíam textos disponíveis para
consulta. Após a aplicação de filtros, alcançou-se 194; com a leitura de títulos atingiu-se o
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número de 57 artigos; ao realizar-se a leitura dos resumos restou 25 artigos; e finalmente com
a leitura do texto completo, foram selecionados 7 artigos, que possuíam aderência total a
temática.
A partir dos resultados da análise das produções selecionadas evidenciou-se que a
maioria dos estudos foi realizada no Brasil, no entanto com predominância da língua inglesa;
quanto às temáticas abordadas, nenhuma produção abordava as ações de gerência e assistência
de modo articulado. A análise destes estudos evidenciou a relevância do desenvolvimento da
presente pesquisa, tendo em vista que articula gerência e assistência, ou seja, a gerência do
cuidado de enfermagem para idosos hipertensos com vistas a alcançar a promoção da saúde e
prevenção de agravos.
Tendo em vista as lacunas e fragilidades apontadas na literatura acerca da temática do
estudo, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: O mapeamento em saúde é uma
ferramenta do gerenciamento do cuidado que possibilita determinar a relação entre o perfil
epidemiológico e os determinantes sociais em saúde na prevalência dos fatores de risco
relacionados à hipertensão arterial sistêmica? Para nortear o desenvolvimento do estudo foram
delimitadas como hipóteses e objetivos para o estudo:
 Hipótese:

Existe correlação entre os fatores de risco e o perfil epidemiológico dos idosos no
aumento da prevalência dos fatores de risco relacionados à hipertensão arterial sistêmica
(HAS).
 Objetivos:


Caracterizar o perfil epidemiológico da população cadastrada no Hiperdia;



Correlacionar os fatores de risco e o perfil epidemiológico dos idosos na prevalência
dos agravos à saúde dos idosos portadores de HAS.



Mapear a distribuição dos fatores de risco relacionados aos agravos a saúde dos
clientes cadastrados no programa Hiperdia da PRLB;

Assim, com base no exposto entende-se que os resultados deste estudo poderão
subsidiar possíveis mudanças no saber-fazer do enfermeiro na implantação e implementação
de ações de gerência do cuidado a idosos hipertensos na atenção básica, entendendo que a
unidade básicas de saúde é um cenário de práxis de enfermeiros. Além disso, espera-se que
este estudo possibilite a sensibilização e a reflexão por parte de pesquisadores docentes ou
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não, discentes e enfermeiros sobre as ações gerenciais voltadas para o cuidado ao cliente
idoso hipertenso e família na atenção básica.
Ao considerar a importância de trazer a tona dimensões de um fenômeno da prática de
Enfermagem ainda obscuro e/ ou que ainda não tenham sido descritos claramente na
literatura, o desenvolvimento desta pesquisa visa contribuir para a produção de novos
conhecimentos sobre as ações de gerência do cuidado a idosos hipertensos na atenção básica,
de forma a valorizar a práxis e nortear a tomada de decisão clínica do enfermeiro. Nesta
perspectiva, a contribuição deste estudo à linha de pesquisa Gerência do Cuidado de
Enfermagem do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense, insere-se no esforço mais geral da Enfermagem na busca
de bases teóricas específicas para a profissão construídas e aplicadas à prática do enfermeiro.
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2 - CAPÍTULO - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo, é apresentada a base teórica sobre as principais temáticas que orientam
o estudo, a saber: Políticas Públicas e Legislação de Saúde que versam sobre: Saúde do Idoso;
Hipertensão; Atenção Básica, bem como as temáticas referentes aos fatores de risco,
determinantes sociais de saúde, sistemas de informação em saúde, Hiperdia e Gil e o conceito
de gerência do cuidado de enfermagem proposto por Christovam e o modelo de sistemas
abertos e interatuantes e a teoria do alcance de metas, propostos por King adaptando-os aos
referentes empíricos relacionados ao processo de cuidado realizado na atenção básica por
enfermeiros ao idoso hipertenso de acordo com suas características, especificidades e
necessidades. Por fim será discutida a estratégia de mapeamento em saúde adotada para este
estudo.

2.1 - AS POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÕES RELACIONADAS À SAÚDE DO
IDOSO HIPERTENSO

Neste item são apresentadas especificamente as Políticas Públicas e as suas vertentes
voltadas para saúde do idoso e hipertensão. Vale esclarecer que as políticas públicas são
constituídas por diversos tipos de políticas, que atendem as demandas de cada parcela da
sociedade, por exemplo: políticas sociais, de meio ambiente, de saúde e outras.
A discussão deve ser iniciada com a exposição dos Art. 196, 197 e 198 da
Constituição Federal de 1988expõem que:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade(...)”.
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Após esta explanação é pertinente trazermos a definição conceitual de Políticas
Públicas, segundo Lopes e Amaral. (2008, p.5):
“(...) as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade
e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os
governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas
que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bemestar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade.”

Tendo a compreensão dos expostos acima torna-se possível inferir que as políticas
públicas correspondem então a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam
graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos.
Além da Constituição Federal a elaboração de políticas públicas tem como base a Lei
nº 8080/1990 que dispõe sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Em seu Título I Art. 2º - A
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. E Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do
País (BRASIL, 1988, p.1).
É Importante expor que o público idoso possui diversos programas e políticas públicas
de saúde para atender as suas demandas e especificidades, sendo as principais: o Estatuto do
Idoso de 2003(Brasil, 2003); o Caderno de Envelhecimento Ativo: uma política de saúde, de
2005, produzido pela World Health Organization em parceria com a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) (Brasil,2005); a Portaria nº 2.528 de 2006 que aprova a política
nacional de saúde da pessoa idosa; o Caderno de atenção à saúde da pessoa idosa e
envelhecimento (Brasil,2006); e o Caderno de Atenção Básica nº 19 que versa sobre o
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa (Brasil, 2007).
Dentro da temática deste estudo há Programas e Políticas de Saúde que se atravessam
com os citados acima e contribuem para o desenvolvimento da pesquisa, tais como: Caderno
de vigilância, controle e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis de 2005,
produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com a OPAS, (Brasil, 2005); o Caderno de
Atenção Básica de nº16, do ano de 2006 que versa sobre Hipertensão arterial sistêmica para o
Sistema Único de Saúde (Brasil, 2006); a Política Nacional de Atenção Básica (Brasil,
2006); as Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas
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NãoTransmissíveis (Brasil,2006); e o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 (Brasil, 2011).
Dentre estes o mais recente, o Plano de ações de estratégicas de 2011, define como
diretrizes e ações: primeiramente a vigilância, informação, avaliação e monitoramento, tendo
este eixo como componentes essenciais da vigilância de DCNT o monitoramento dos fatores
de risco, monitoramento da morbidade e mortalidade específica das doenças e as respostas
dos sistemas de saúde, que também incluem gestão, políticas, planos, infraestrutura, recursos
humanos e acesso a serviços de saúde essenciais, inclusive a medicamentos.
O segundo eixo, a promoção da saúde compreende a importância das parcerias para
superar os fatores determinantes do processo saúde-doença, sendo definidas diferentes ações
com o objetivo de viabilizar as intervenções que impactem positivamente na redução dessas
doenças e seus fatores de risco, em especial para as populações em situação de
vulnerabilidade, dentre as ações estratégicas sugeridas está o envelhecimento ativo que
propõe a implantação de um modelo de atenção integral ao envelhecimento ativo,
favorecendo ações de promoção da saúde, prevenção e atenção integral; promoção do
envelhecimento ativo e ações de saúde suplementar; incentivo aos idosos para a prática da
atividade física regular no programa Academia da Saúde; Capacitação das equipes de
profissionais da Atenção Básica em Saúde para o atendimento, acolhimento e cuidado da
pessoa idosa e de pessoas com condições crônicas; incentivar a ampliação da autonomia e
independência para o autocuidado e o uso racional de medicamentos; e criar programas para
formação de cuidadores de pessoa idosa e de pessoa com condições crônicas na comunidade
(BRASIL, 2011).
E o último eixo, o cuidado integral, prevê a realização de ações visando ao
fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde e à ampliação de um
conjunto de intervenções diversificadas capazes de uma abordagem integral da saúde com
vistas à prevenção e ao controle das DCNT.
Tendo em vista o exposto é possível inferir que o Plano de ações estratégicas para o
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, está em
consonância com a Política Nacional da Pessoa Idosa, lançada no ano de 2006, uma vez que
esta já trazia em seu conteúdo a necessidade de assegurar atenção a toda população,
especialmente ao público idoso, até então pouco notado pela saúde pública sendo
imprescindível a oferta de cuidados sistematizados e adequados a partir dos recursos físicos,
financeiros e humanos de que se dispõe hoje.
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Uma das principais metas da Política Nacional da Pessoa Idosa (Brasil, 2006) consiste
em garantir a promoção do envelhecimento ativo, assim como no Plano de Ações
Estratégicas, tendo a compreensão de que a assistência em saúde ao idoso deve abranger
ações e medidas que garantam sua capacidade funcional e autonomia ao longo do processo de
envelhecimento.
São apresentadas abaixo as da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Brasil,
2006):
a) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;
c) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;
d) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa;
e) estímulo à participação e fortalecimento do controle social;
f) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da
pessoa idosa;
g) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;
h) promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da
pessoa idosa; e,
i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Ainda segundo determinação da Organização Mundial da Saúde (2002), no
reconhecimento de direitos da pessoa idosa, tais medidas devem abranger princípios como de
independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização.
No entanto, como aponta Ramos (2003), as ações de assistência à pessoa idosa devem
proporcionar a esta população, medidas de integração entre a saúde física, mental,
independência financeira, capacidade funcional e suporte social, e não somente com
abordagens que visem a prevenção de agravos crônicos, corroborando assim, com um
processo de envelhecimento ativo e com redução problemas recorrentes da população.

2.2 - OS DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE E OS FATORES DE RISCOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DCNTS NOS IDOSOS – ESPECIALMENTE A
HAS

Ao abordarmos os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) é pertinente trazermos à luz
da discussão as colocações da Declaração da Política do Rio sobre os DSS da Conferência

33

Mundial sobre DSS do ano de 2011, onde é exposto que as iniquidades em saúde são
causadas pelas condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e
envelhecem, as quais recebem a denominação de determinantes sociais da saúde (DSS). Esses
determinantes incluem as experiências do indivíduo em seus primeiros anos de vida,
educação, situação econômica, emprego e trabalho decente, habitação e meio ambiente, além
de sistemas eficientes para a prevenção e o tratamento de doenças.
Corroborando com o supracitado a Fundação Oswaldo Cruz (2012) expõe que as
condições econômicas e sociais influenciam decisivamente as condições de saúde de pessoas
e populações. A maior parte da carga das doenças — assim como as iniquidades em saúde,
que existem em todos os países — acontece por conta do conjunto de condições sociais, em
que as populações estão inseridas e esse conjunto que é denominado “determinantes sociais da
saúde”, um termo que resume os determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e
ambientais da saúde.
Esta Literatura aponta ainda que, nem todos os determinantes são igualmente
importantes, sendo os mais relevantes os que geram estratificação social, ou seja, os que
refletem as condições de distribuição de riqueza, poder e prestígio nas sociedades, como a
estrutura de classes sociais, a distribuição de renda, o preconceito com base em fatores como
o gênero, a etnia ou deficiências. Esses mecanismos estruturais, que alteram o posicionamento
social dos indivíduos, são a causa mais profunda das iniquidades em saúde. São essas
diferenças que com seu impacto sobre as condições de vida, circunstâncias psicossociais,
fatores comportamentais e/ou biológicos e o próprio sistema de saúde dão forma às condições
de saúde dos indivíduos.
Neste sentido ações de saúde sobre os DSS são essenciais, tanto que a Declaração da
Política do Rio sobre os DSS da Conferência Mundial sobre DSS de 2011 relata que as
intervenções em saúde tanto para os grupos vulneráveis quanto para população em geral são
de suma importância para que as sociedades sejam inclusivas, equitativas, economicamente
produtivas e saudáveis (OMS, 2011).
A OMS (2011,p.2), aprofunda a discussão ao afirmar que a implementação de ações
sobre os determinantes sociais baseia-se em três temas mais amplos. Sendo eles, a saber:
“Primeiro, reduzir as iniquidades em saúde é um imperativo moral.Segundo, é
essencial melhorar as condições de saúde e o bem-estar, promover o
desenvolvimento e alcançar objetivos gerais no campo da saúde. Terceiro, é
necessário promover ações em uma série de prioridades sociais - que estão para além
do campo da saúde e que dependem de melhores níveis de igualdade em saúde.

34

A análise de fatores que permeiam o comportamento dos sujeitos trará contribuições
para a compreensão da situação e do contexto de saúde, sendo parte de um processo de
capacitação do próprio profissional, contribuindo de forma significativa na formação e
reorientação para práticas mais humanizadas e condizentes com a realidade vivida pelas
pessoas idosas. Assim, mais do que pensar ações para determinar como as pessoas devem
cuidar-se ou prescrever e normatizar medidas verticalizadas, surge a gestão do cuidado como
uma tecnologia que contempla aspectos determinantes da condição de saúde (PEREIRA et. al.
2013).
Assim como no mundo, o Brasil tem passado por um processo de transição
demográfica, onde a expectativa de vida da população idosa vem aumentando
significativamente com o passar dos anos e como consequência, um processo de transição
epidemiológica mostrou-se vigente por meio do crescimento das DCNTS, dentre elas a HAS.
Neste contexto Geib (2012), em sua obra corrobora com os acontecimentos supracitados e
ainda insere que estes devem ser analisados sob uma perspectiva de macrodeterminação, onde
é possível afirmar que o processo de urbanização agravou a pobreza e a exclusão social e
contribuiu para a persistência nas desigualdades de renda. Em nível intermediário, situam-se
as condições de vida e trabalho, nesse âmbito, a educação deficitária da população idosa atual
poderá representar um desafio para as ações de educação em saúde.
Outro aspecto preocupante é a transição dos padrões de consumo alimentar, decorrente
do processo de urbanização/industrialização, que está na linha da determinação DCNTS pelo
aumento na prevalência do sobrepeso e da obesidade. Neste nível estão também as redes
sociais e comunitárias que se encontram empobrecidas. A fragilidade de saúde e as
incapacidades impostas pelo envelhecimento tendem a enfraquecer a interação social e a
participação comunitária dos idosos, com riscos de isolamento social e limitações no estilo de
vida. No nível proximal, situam-se os comportamentos e estilos de vida. Entre aqueles com
maior influência sobre a saúde dos idosos, destacam-se a dieta pouco saudável, a falta de
atividade física, o tabagismo e o abuso do álcool, que determinam diretamente a ocorrência
das doenças não transmissíveis.
Sob esta ótica o Plano Nacional de Saúde de 2011 (Brasil, 2011), que estabelece ações
para o ano de 2012 a 2015, e aborda que as DCNTS, tais como a HAS, assumiram ônus
crescente e preocupante em decorrência das transições demográfica, nutricional e
epidemiológica ocorridas nas últimas décadas. E ainda afirma que as principais DCNTS têm
em comum alguns fatores de risco modificáveis, onde um conjunto pequeno de fatores de
risco é responsável pela maioria das mortes por DCNTS e por fração substancial da carga de
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doenças devida a estas enfermidades. Entre esses fatores, destacam-se o tabagismo, a
obesidade, as dislipidemias, a ingestão insuficiente de frutas e hortaliças e a inatividade física.
Os Fatores de Risco segundo Malta et. al. (2012), os fatores de risco listados acima são
considerados comportamentais, (acrescentando-se a estes o consumo de bebidas alcoólicas e
outras drogas) e são potencialmente modificáveis tendo em vista que são condicionados por
fatores socioeconômicos, culturais e ambientais. Ainda segundo a autora há evidências de que
estratégias de promoção à saúde e prevenção reduzem a morbimortalidade por estas doenças,
tornando o monitoramento e acompanhamentos dos fatores de risco das DCNT uma medida
importante na definição de ações efetivas no controle das mesmas.
Vale salientar que além dos já citados há os fatores de risco intrínsecos, como
antecedentes familiares, sexo, idade e etnia, que têm grande influência sobre o processo
saúde-doença, estes são imutáveis, ou seja, não são passíveis de ações ou de qualquer
tratamento para modificá-los.
Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), as quatro doenças crônicas de maior
impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias
crônicas) têm quatro fatores de risco em comum (tabagismo, inatividade física, alimentação
não saudável e álcool). Em termos de mortes atribuíveis, os grandes fatores de risco
globalmente conhecidos são: pressão arterial elevada (responsável por 13% das mortes no
mundo), tabagismo (9%), altos níveis de glicose sanguínea (6%), inatividade física (6%) e
sobrepeso e obesidade (5%).Estes dados são ratificados, a medida que o próprio Ministério da
Saúde afirma que a HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares, sendo também o
principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e
infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal(Brasil, 2006).
Dados apresentados na II Diretrizes de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC, 2010), evidenciam que a prevalência de hipertensão arterial entre idosos
brasileiros é 65%, podendo chegar entre as mulheres com mais de 75 anos a 80%. A
hipertensão sistólica é mais frequente e parece estar mais associada a eventos
cardiovasculares que a hipertensão diastólica. Embora haja tendência de aumento da pressão
arterial com a idade, níveis de pressão sistólica acima de 140mmHg e/ou de pressão diastólica
acima de 90mmHg não devem ser considerados fisiológicos para os idosos.
Para a SBC, a HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis
elevados e sustentados de pressão arterial. É mais predominante entre os idosos e associa-se
frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos alvo (coração, encéfalo,
rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de

36

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Salientando que a associação entre a HAS e o
risco de doenças cardiovasculares é forte e está presente mesmo quando os valores pressóricos
ainda são considerados normais, é considerado o principal fator de risco modificável para
doenças cardiovasculares na população geriátrica.
Compreendo que a HAS é um processo de múltiplos fatores que tem sido altamente
incidente na população idosa, é modificável e o seu controle está associado, a redução de
doenças cardiovasculares e até mesmo de óbitos precoce, Pereira (2013) acredita que as
práticas de saúde coletiva voltadas à população idosa podem tornar-se mais qualificadas e
resolutivas, quando ampliado o espectro de atuação, pautando-se pela integralidade e fugindo
da superficialidade de ações que, muitas vezes, ficam restritas às medidas de terapêutica
medicamentosa e orientações voltadas à manutenção das atividades de vida diária, deixando
de valorizar tecnologias do conhecimento científico e de práticas educativas que possam ser
transformadoras das realidades ou que, pelo menos, estejam voltadas para elas. Assim, as
diferentes realidades e contextos vividos são relevantes para a efetivação das ações em saúde,
observando os sujeitos e seu ambiente.
Sendo assim é possível inferir que ações e estratégias intersetoriais
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multiprofissionais de caráter preventivo e de promoção em saúde para a população idosa, com
foco no combate as DCNTS, são de suma importância. Na atenção primária em saúde dentre
as ações de gerência do cuidado do enfermeiro estão o monitoramento de fatores de risco e a
atenção à saúde centrada no incentivo a adoção de dietas saudáveis, prática de atividade
física, redução do tabagismo e do etilismo, por exemplo, sendo importante salientar que ao
longo de todo processo de cuidado o idoso deve ser considerado como figura central e ativa,
bem como seus familiares e outros que façam parte de seu convívio, assim como o território
em que está inserido, com todas as suas características e peculiaridades uma vez que todos
estes irão influenciar diretamente em seu processo saúde-doença.

2.3

-

OS

SISTEMAS

DE

INFORMAÇÃO

EM

SAÚDE

-

SISTEMA

DE

CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
– HIPERDIA E O GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES LOCAIS - GIL

No Brasil, o Sistema de Informação e Informática em Saúde (SIS) começou a ser
esboçado na década de 1970 e, dada a sua importância, até fez parte do II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND). Nesse plano, a implantação do Sistema Nacional de Informação
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sobre Saúde e a do Centro de Processamento de Dados do Ministério da Saúde foram citada
como fundamentais e destacadas como projeto prioritário.
A década de 1980 foi um período ímpar para a área da saúde no País, pois o debate em
torno dos rumos da política de saúde foi intenso e criou-se a Comissão Nacional de Reforma
Sanitária, que teve como missão conjecturar uma estrutura organizacional necessária ao novo
Sistema Nacional de Saúde. Isso culminou, em 1988, na constituição do SUS.
Segundo Branco (2001), essa década representou o resgate das liberdades
democráticas, que favoreceria o debate em torno da política de saúde, com possibilidades de
ampliação dos horizontes conceituais. Assim, a informação, cujo enfoque, até então, era
controlador, cedeu espaço para uma abordagem “que destacava seu potencial como subsídio
para a tomada de decisão.
A Lei 8.080/90 criou e estabeleceu a competência e a organização do Sistema
Nacional de Informações em Saúde, o SIS, sendo normatizada sua operacionalização em
1993, com a edição da Norma Operacional Básica NOB-1/93.
Na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), um dos objetivos básicos do Sistema
de Informação em Saúde (SIS) é possibilitar a análise da situação de saúde no nível local; essa
análise toma como referencial, as microrregiões homogêneas, além de levar em consideração
as condições de vida da população no processo saúde doença (KIUTI, 2003).
Atualmente o SIS é entendido como um mecanismo de coleta, processamento, análise
e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os
serviços de saúde. Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além
da análise, a divulgação, e inclusive recomendações para a ação. A informação em saúde pode
ser compreendida como um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade
socioeconômica, demográfica e epidemiológica, para o planejamento, gestão, organização e
avaliação nos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde (CARVALHO, 1998).
No Brasil, existem 06 (seis) principais sistemas de informação em saúde: o Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC), o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais do
SUS (SIA-SUS) e o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). (KIUTI, 2003). Além
destes, foram criados SIS específicos para atender a diversos planos e programas do MS,
como o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, o
HIPERDIA.
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O Ministério da Saúde (MS), com o propósito de reduzir a morbimortalidade
associada a doenças como a HAS e Diabetes Mellitus (DM), assumiu o compromisso de
executar ações em parceria com estados, municípios, a Sociedade Brasileiras de Cardiologia,
hipertensão, Nefrologia e Diabetes, a Federações Nacionais de Portadores de Hipertensão
arterial e Diabetes, o Conselho Nacional de Secretárias de Saúde (CONASS) e o Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) para apoiar a reorganização da
rede de saúde, com melhoria da atenção aos portadores dessas patologias através do Plano de
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. (BRASIL, 2001,
p,63)
O Plano de Reorganização da Atenção à HAS e ao DM têm como principal objetivo
estabelecer diretrizes e metas para a atenção aos portadores desses agravos no SUS, mediante
a reestruturação e a ampliação do atendimento básico voltado para a HAS e o DM, com
ênfase na prevenção primária, na ampliação do diagnóstico precoce e na vinculação de
portadores à rede básica de saúde (BRASIL, 2004).
O Hiperdia faz parte deste plano e é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento
de Hipertensos e Diabéticos captados em todas as unidades ambulatoriais do SUS, que gera
informações para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e
Ministério da Saúde (MS). Além do cadastro, o Sistema permite o acompanhamento, a
garantia do recebimento dos medicamentos prescritos, ao mesmo tempo em que, em médio
prazo, poderá definir o perfil epidemiológico desta população, e o consequente
desencadeamento de estratégias de saúde pública que levarão à modificação do quadro atual,
a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a redução do custo social. (BRASIL, 2002)
O Hiperdia foi criado em 04 de março de 2002 pela Portaria nº 371/GM, para
reorganizar o trabalho de atenção à saúde, das unidades da rede básica do SUS, de modo a
corroborar com o Plano de Reorganização da Atenção à HAS e ao DM e objetiva atacar a
fundo o problema, estabelecendo metas e diretrizes para ampliar ações de prevenção,
diagnóstico, tratamento e controle dessas patologias. (BRASIL, 2002)
A administração é feita pelo MS através das unidades ambulatoriais do SUS, gerando
informações para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e MS.
Através das informações passadas o MS elabora estratégias de promoção de saúde a essa
população inscrita no programa, evitando as doenças cardiovasculares, e oferece um
acompanhamento que é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) através das
Estratégias de Saúde da Família (ESF). (BRASIL, 2002).
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A alimentação contínua e adequada do Hiperdia em relação às fases de cadastramento
e acompanhamento permite o fornecimento de informações suficientes para o planejamento
eficaz de prevenção e controle de complicações nos indivíduos já diagnosticados portadores
da HAS e do DM, além de fornecer dados epidemiológicos que poderiam constituir
importantes parâmetros para a definição de ações e políticas de prevenção do diabetes na
população geral.
Além dos sistemas já citados anteriormente há o sistema de informações em saúde
denominado GIL que é um Gerenciador de Informações Locais e foi desenvolvido no intuito
de otimizar e integrar os sistemas ofertados e implantados pelo Ministério da Saúde por
intermédio do DATASUS e destina-se à informatização da rede ambulatorial básica do
sistema Único de Saúde – SUS auxiliando na administração dos seus processos e fornecendo
informações sobre a morbidade da população atendida, subsidiando os gestores nas tomadas
de decisões. Permite o monitoramento e o planejamento contínuo do sistema de saúde no
Município. Esse sistema pode ser instalado em qualquer estabelecimento assistencial de
saúde da rede ambulatorial básica do SUS, independentemente de seu porte ou grau de
complexidade. E tem por finalidade sistematizar as ações no atendimento dos
estabelecimentos de saúde, contribuindo para uma melhora da gestão.
O GIL é de simples utilização podendo ser operacionalizado por profissionais de nível
médio ou superior, porém o preenchimento correto e contínuo do mesmo é de suma
importância, uma vez que este possui integração com sistemas do DATASUS relacionados à
atenção básica, ou seja, permite o acompanhamento e o cadastramento de pacientes, gerando
informações para vários sistemas já existentes, por meio de uma única entrada de dados,
sendo eles: PNI (Programa Nacional de Imunização); SIAB (Sistema de Atenção Básica);
SISPRENATAL (Sistema Pré-Natal); HIPERDIA (Sistema Hipertensão e Diabetes); CNES
(Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde); CADSUS (Cadastro Nacional de
Usuários); SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS); e o SISVAN (Sistema
de Vigilância Nutricional); e desta forma permite aos gestores locais de saúde, um
planejamento mais eficaz e eficiente de ações em saúde, de acordo com a realidade e a
necessidade de sua população; bem como subsidia informações ao Ministério da Saúde, para a
elaboração de programas e estratégias em saúde.
Somado a todos os benefícios já expostos, de acordo com Brasil (2007) o GIL ainda
possui outras vantagens e funcionalidades, sendo as principais:
•

Facilitar a organização dos prontuários dos pacientes;

•

Possibilitar agendamento dos atendimentos;
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•

Registrar as informações dos atendimentos realizados mantendo o histórico dos
atendimentos individualizados;

•

Registrar as aplicações e esquemas de vacinação;

•

Eliminar a redundância de trabalho,tendo em vista que possibilita a entrada de dados
dos vários sistemas da Atenção Básica;

•

Permitir o registro de dados como: agravos de notificação obrigatória, estado
nutricional de usuários atendidos, atendimentos odontológicos, entre outros;

•

Gera informações do perfil de morbidade da população atendida para a gerência local,
possibilitando sua exportação para o nível municipal;

•

Utilizar a identificação do usuário por meio do uso do Cartão Nacional de Saúde;

•

Possibilitar a identificação dos atendimentos realizados a usuários de outros
municípios/estados.

2.4 - O CONCEITO DE GERÊNCIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM SEGUNDO
CHRISTOVAM

Segundo Christovam (2009), o conceito de gerência do cuidado de enfermagem é
formado em sua essência por dois processos que formam o processo de trabalho do
enfermeiro, o processo de cuidar e o processo de administrar. Esses dois processos, segundo a
autora, apesar de ainda no século XXI serem vistos de forma dicotômica por muitos
enfermeiros, são dialéticos, pois eles possuem objetos que se complementam na práxis do
enfermeiro nos serviços de saúde.
Assim, a gerência do cuidado de enfermagem é um processo, que envolve
um conjunto de ações que caracterizam os processos de cuidar (cuidado
direto) e de administrar (cuidado indireto) que formam o processo de
trabalho da enfermeira. Esses processos se entrelaçam e se complementam
formando uma relação dialética e não dicotômica, à medida que um deles
não acontece se o outro não acontecer também. Na prática, a articulação
desses dois processos resulta em uma integralidade das ações da enfermeira,
constituindo assim, o processo de gerência do cuidado de enfermagem
(CHRISTOVAM 2009, p.189).

Assim sendo, a definição operacional do conceito de Gerência do Cuidado de
Enfermagem adotada neste estudo é que:
A prática da enfermeira na gerência do cuidado de enfermagem consiste
numa sistematização de suas atividades, que envolve diferentes níveis de
complexidade no planejamento estratégico, situacional e operacional na
organização do cuidado de enfermagem, do processo de trabalho da equipe
de enfermagem, do ambiente terapêutico, do capital humano, dos recursos
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materiais e dos equipamentos necessários à implementação de ações de
caráter instrumental e expressivo do cuidado direto e indireto
(CHRISTOVAM, 2009, p. 232).

O saber-fazer que envolve as ações de gerência do cuidado realizadas pelo enfermeiro
nos serviços de saúde envolvem as dimensões ontológicas, técnica e da tecnologia que
caracterizam as ações expressivas e instrumentais de gerência do cuidado. As dimensões são
entendidas como variações as quais os cuidado seja ele direto e/ou indireto pode ser
conduzido (Christovam, 2012). A dimensão ontológica que envolve as ações de gerência do
cuidado refere-se à relação de ajuda ao ser humano e caracteriza-se pelos atributos
conhecimento e complexidade. O conhecimento é o produto do processo ensino –
aprendizagem e da experiência tanto para o enfermeiro quanto para o cliente e como os graus
do conhecer (observar, perceber, determinar, interpretar, discutir, negar e afirmar) no contexto
no qual está inserido.
No que tange à complexidade, segundo Christovam (2012, p. 739)ela relaciona-se “à
atitude e postura do homem no mundo, bem como às relações que ele estabelece com as
pessoas, os objetos e o contexto social onde está inserido”, considerando a diversidade
biológica, individual e cultural apresentada pelo ser humano. A dimensão técnica e da
tecnologia

da

gerência

do

cuidado,

caracteriza-se

por

um

conjunto

de

conhecimentos,ferramentas, instrumentos e habilidades necessárias ao enfermeiro para o
alcance dos objetivos institucionais de prestação de um cuidado de qualidade e das metas dos
receptores do cuidado à saúde (CHRISTOVAM,2012; WILLS, 2009).
Nesta perspectiva, o enfermeiro para implementar as ações instrumentais da gerência
do cuidado para o idoso hipertenso, utiliza ferramentas e instrumentos administrativos e
assistenciais, para realização de atividades de cuidado direto no que tange a sistematização do
cuidado de enfermagem, através do processo de enfermagem, quais sejam, diagnóstico,
planejamento, execução e avaliação. Estas ferramentas e instrumentos norteiam também, as
atividades de cuidado indireto, tais como o planejamento e solicitação de recursos materiais e
equipamentos; planejamento e organização.
Assim, as ações instrumentais caracterizam-se pela “realização de atividades técnicas
voltadas para o atendimento das necessidades biológicas expressadas no corpo do cliente e,
para o cuidado físico junto a este corpo, no intuito de planejar e organizar o ambiente
terapêutico e os equipamentos e materiais necessários à realização de procedimentos técnicos
de enfermagem” (CHRISTOVAM, 2012, p. 740).
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As ações expressivas na prática da gerência do cuidado de enfermagem apresentam
um caráter relacional pautado nas normas sociais, as quais estabelecem uma base para as
interações, as relações de troca e de ajuda entre os sujeitos envolvidos no processo de
cuidado. À realização das ações de gerência do cuidado de enfermagem, requerem do
enfermeiro habilidades cognitiva, analítica, comportamental e de ação.Segundo Christovam
(2009, p. 233-34):
A habilidade cognitiva confere ao enfermeiro capacidade para compreender as
particularidades no âmbito do conhecimento geral, para que então ela possa realizar
a categorização dos problemas, a priorização deles para serem solucionados e a
relação entre as diferentes categorias de problemas. A habilidade analítica permite
identificar e diagnosticar problemas administrativos e assistenciais decompondo-os
em diferentes partes, identificando suas variáveis fundamentais, para então
estabelecer suas causas e seus efeitos na busca de novas soluções, objetivos,
prioridades e alternativas de ação. A habilidade analítica confere ainda, a capacidade
para tomar decisões, avaliar o contexto e as necessidades de saúde dos indivíduos,
família e comunidade, planejar e avaliar o ambiente terapêutico, os recursos
materiais, equipamentos e o capital humano necessários à produção do cuidado de
enfermagem, avaliar o desempenho da equipe de enfermagem na prestação do
cuidado de enfermagem e a influência da cultura organizacional na implementação
das ações de gerência do cuidado de enfermagem e, analisar os resultados da
implementação das ações de gerência do cuidado de enfermagem [...]. A habilidade
comportamental está relacionada à interação humana, a aplicação de padrões
alternativos conhecidos e validados socialmente, como formas de comunicação e de
integração grupal, bem como de exercer ou lidar com poder e autoridade. Esta
habilidade confere as capacidades de liderança, comunicação, negociação, delegação
e de trabalhar em equipe. A habilidade de ação possibilita ao enfermeiro transformar
objetivos, valores, conhecimentos e comportamentos da equipe de enfermagem, em
ações que atendam as metas de cuidado estabelecidas. A habilidade de ação confere
ao enfermeiro a capacidade para coordenar, supervisionar, realizar procedimentos
técnicos, desenvolver ações de cuidado indireto, controlar este processo e avaliar os
resultados da gerência do cuidado de enfermagem [...].

Corroborando com todo o exposto, ROCHA e ALMEIDA (2000) trazem a luz da
discussão que o aparecimento de um modelo de atenção voltado para os condicionantes e
determinantes da saúde e suas ações para o coletivo correlacionando o estilo de vida, fazem
com que o enfermeiro na atenção básica deva estar adequando constantemente seu processo
de trabalho para que sua assistência seja de qualidade e atenda as demandas de seus usuários.
Desta forma o processo de trabalho do enfermeiro na atenção básica engloba toda a
ação voltada para o planejamento, organização e sistematização do cuidado prestado ao
cliente, família e comunidade compreendendo a assistência e a gerência, no sentido de
proporcionar uma boa qualidade no serviço de atenção primária em saúde.
Neste contexto, o enfermeiro deve direcionar suas ações de gerência do cuidado em
consonância com as necessidades do usuário, entendendo a gerência como fundamental para o
cuidar com ênfase na promoção da saúde e prevenção de agravos e comorbidades. Para tal,
em estudo realizado por Christovam (2012), a autora aponta que as ações de gerência do
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cuidado realizadas pelo enfermeiro na atenção básica estão voltadas à prestar assistência
adequada à promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos e que este profissional deve
entender o contexto histórico do sistema de saúde brasileiro e utilizar estratégias como o
trabalho com grupos, de forma que o cuidado prestado esteja centrado nas necessidades do
usuário.
Assim com base no exposto, nesta pesquisa, é possível inferir que as ações
instrumentais e expressivas de gerência do cuidado tem por finalidade implementar e avaliar o
impacto das ações interventivas prestadas à idosos hipertensos na atenção básica. Parte-se do
princípio que estas ações permitem ao enfermeiro reconhecer o sujeito cuidado dentro de seu
contexto de vida sócio histórico, econômico, espiritual, familiar e cultural; possibilita também
conhecer suas peculiaridades e singularidades; com isso poderá avaliar que fatores
influenciam direta e indiretamente em seu processo de saúde-doença.

2.5 - O MODELO CONCEITUAL DE SISTEMAS ABERTOS INTERATUANTES E A
TEORIA DO ALCANCE DE METAS PROPOSTOS POR KING

Esta estrutura conceitual tem como foco central que o alcance de objetivos de saúde
para o cliente.Está pautada em pressupostos relacionados aos indivíduos e as interações e
transações estabelecidas entre o enfermeiro e cliente, numa organização formada pelos
sistemas pessoais, sistemas interpessoais e sistemas sociais. A meta dessa teoria é ajudar os
indivíduos a manter um estado saudável e, assim, ajudá-los a desempenhar suas funções na
sociedade. A meta dos enfermeiros é promover a saúde, prevenir a doença e/ou agravos, e
ajudar indivíduos e grupos a atingir, manter e restaurar a saúde (REIS, 2010; WILLS, 2010).
Neste contexto, destaca-se o estudo realizado por Reis (2010) sobre a aplicação da
Teoria do alcance de Metas no Programa de saúde da Família (PSF), onde a autora ressalta
que o modelo teórico construído por King permite o desenvolvimento de um cuidado de
qualidade aos indivíduos em ambientes diversos, tais como nos hospitais,ambulatórios e
comunidades/domicílio, sendo aplicável na sistematização da assistência de enfermagem de
várias patologias, principalmente no cuidado integral as doenças crônicas não transmissíveis
como, por exemplo, a hipertensão, foco deste estudo.
Assim, a meta dessa teoria é ajudar os indivíduos a manter um estado saudável e,
assim, ajudá-los a desempenhar suas funções na sociedade. Neste sentido, saúde é definida na
teoria como “uma experiência dinâmica da vida do ser humano, que induz o ajuste contínuo
dos estressores nos ambientes interno e externo por meio do uso ideal dos recursos pessoais,

44

de modo a atingir o potencial máximo para a vida diária” (WILLS, 2009, p. 203). Para que
isso ocorra, King ressalta a importância em empregar os três sistemas interativos, a saber:
Sistemas Pessoais, Sistemas Interpessoais e Sistemas Sociais, conforme mostra a figura 1, a
seguir.

Figura 1 - Esquema dos Três Sistemas Interativos da Teoria do Alcance de Metas.

Fonte: Leopardi,M.T. Teoria e método em assistência de enfermagem. 2ªEd.rev.ampl. Florianópolis: Ed.
Soldasoft, 2006, p.265

2.5.1 - Sistemas Pessoais
Cada indivíduo em seu ambiente é um sistema pessoal, os conceitos relevantes para
este sistema são: a percepção; o ser; o crescimento e o desenvolvimento; a imagem corporal; o
espaço; o aprendizado e o tempo; onde a percepção é o conceito principal e mais importante,
pois influencia todos os comportamentos e com o qual todos os outros conceitos estão
relacionados (George, 2000).
Os sistemas pessoais devem ser analisados com enfoque na pessoa idosa,
compreendendo que esse sujeito acompanha ao longo de sua vida, todos os tipos de
mudanças, sendo elas, estrutural, física, emocional, mental, social e outras, e que estas
influenciam diretamente na sua percepção da sociedade e principalmente na sua percepção de
si mesmo, enquanto sujeito integrante, atuante e que se interrelaciona com outros indivíduos
ou sistemas pessoais, e é o encontro destes que formam os sistemas interpessoais.
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2.5.2 - Sistemas Interpessoais

Formam-se interação dos indivíduos e tem como conceitos principais: a interação, a
comunicação, a transação, o papel e o estresse; sendo o mais relevante destes a interação, já
que é por meio desta que ocorrem os relacionamentos entre os indivíduos viabilizados pelo
uso da comunicação verbal e não verbal; é dinâmico e com dimensão temporal-espacial
(GEORGE 2000).
Observar este sistema a partir da esfera da pessoa idosa nos compila a refletir
principalmente sobre a comunicação em si, uma vez que esta sofre mudanças, muitas vezes
tornando-se falha ou deficiente, afetando diretamente a realização das interações, não somente
“idoso-idoso”, mas idoso e a sociedade em toda a sua diversidade de indivíduos. A
comunicação nas suas mais variadas formas é a primeira estratégia para facilitar a interação, a
troca de experiências, descoberta afinidades e a formação de elos e grupos e é exatamente a
união destes que possibilita a formação dos sistemas sociais.

2.5.3 - Sistemas Sociais

Representados por grupos inseridos em um mesmo meio ou sociedade e que possuem
algo em comum, tal como interesses; e é exatamente a formação destes grupos que viabiliza a
ocorrência dos relacionamentos sociais, por meio do estabelecimento de parâmetros, regras de
convivência a serem seguidas (Leopardi, 2006). Os conceitos presentes são: a organização, a
autoridade, o poder, o estado, a tomada de decisão e o controle, (GEORGE, 2000)
Para a pessoa idosa a formação de grupos acaba por em muitos casos ser afetada pelo
processo de adoecer ou doenças crônicas, que em diversos casos isolam ou afastam o idoso da
convivência com seus grupos e seus meios, a aquisição deste tipo de doença faz com que
muitos idosos, não sejam capazes de estabelecer objetivos e metas em longo prazo, pois
encaram a morte como algo muito próximo.

2.5.4 - Enfermeiro-paciente (idoso) e os sistemas

Sob a ótica do cuidado, mas precisamente na relação enfermeiro-paciente (idoso),
devemos considerar os três sistemas acima mencionados, pois ao encontrarem-se cada um tem
uma percepção do momento e do outro, e será através da interação, por meio da comunicação
que ocorrerá a troca; troca de saberes e experiências, formando-se aí um relacionamento e
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será por meio deste que o cuidado se efetivará e o estabelecimento de metas mútuas ocorrerá,
o idoso sempre que possível, deve ser tido como ator principal do seu cuidado, o enfermeiro
por meio da educação em saúde deve estimular o autocuidado, com vistas alcançar a
promoção, prevenção e reabilitação em saúde; vale lembrar que todo esse processo é
imensamente influenciado, pelo ambiente em que o paciente está inserido, pelos meios e por
quais sistemas é permeado, se família, território, comunidade, amigos, sociedade, pois fazem
parte da construção do indivíduo e seu entendimento possibilitará a efetivação de um cuidado
individualizado e que atenda as demandas de cada cliente.

2.5.5 - A Teoria do Alcance de Metas

De acordo com George (2000), os conceitos abordados na teoria do alcance de metas
estão mais relacionados ao sistema interpessoal, sendo eles: a interação, a percepção, a
comunicação, a transação, o ser, o papel, o estresse, o crescimento e o desenvolvimento, o
tempo e o espaço pessoal; isto por que de acordo com a autora o processo de cuidado ocorre
quando duas pessoas até então desconhecidas se encontram a fim de produzir e manter um
estado de saúde.
Corroborando com George (2000), Vieira et. al. (2003, p.169), expõe que a teoria de
King:
“[...] focaliza a percepção e cognição do indivíduo acerca da experiência que está
vivenciando, sendo a intervenção dirigida para o processo contínuo de interação
entre o indivíduo e outros significantes. Tal teoria tem como fim alcançar objetivos
predeterminados, em que a interação humana é à base da ação de enfermagem”.

.
Neste sentido,é possível inferir que o Modelo Conceitual de Sistemas Abertos
Interatuantes e Teoria do Alcance de Metas propostas por King, são de grande valia e
relevância para a enfermagem, tendo em vista que propiciam uma elaboração e execução
adequada e pertinente do processo de enfermagem para cada cliente, o que resulta em uma
assistência de qualidade, por meio do reconhecimento das necessidades e especificidades de
cada sujeito.

2.6 - O MAPEAMENTO EM SAÚDE

Segundo Moraes e Canôas, (2013) o conceito de saúde emerge, em meados do século
XX, como conceito mutlticausal e amplo. Dessa forma, além dos fatores biológicos outros
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fatores são avaliados como determinantes na saúde, dentre eles estão os fatores sociais,
ambientais, culturais e econômicos. Neste sentido o local onde ocorrem as mais variadas
relações entre o homem o ambiente é entendido como condicionante ou determinante das
condições de saúde de uma população.
Assim o espaço-território onde um indivíduo ou população está inserida vai muito
além de um simples recorte político-operacional do sistema de saúde, este caracterizado por
um grupo específico, vivendo em tempo e espaço singulares, com problemas e necessidades
de saúde determinados, os quais para sua resolução devem ser compreendidos e visualizados
espacialmente por profissionais dos serviços de saúde. Esse território apresenta, portanto,
muito mais que uma extensão geométrica, também um perfil demográfico, epidemiológico,
administrativo, tecnológico, político, social e cultural que o caracteriza e se expressa num
território em permanente construção e reconstrução, MÔRA et. al., 2013.
Desta forma o território deve ser concebido de forma ampla, não apenas como um
processo de habitar, mas também de vivenciar, onde a territorialização mostra-se para os
profissionais de saúde, muito mais que uma técnica, mas também um método de obtenção e
análise e informações sobre as condições de vida e saúde de populações; um instrumento para
se entender os contextos de uso do território em todos os níveis das atividades humanas
(econômicos, sociais, culturais, políticos e outros), viabilizando o território um caminho
metodológico de aproximação e análise sucessivas da realidade para a produção social da
saúde , SOUZA, 2004.
Neste sentido a aplicação de ações como o mapeamento em saúde, pelo enfermeiro na
atenção básica, pode ser utilizada nos seus mais variados âmbitos, fundamentando e
subsidiando o planejamento da assistência e a adoção de estratégias de saúde dentro de um
território delimitado.
O mapeamento em saúde deve contribuir para revelar subjetividades, coletar
informações, identificar problemas, necessidades e também construir identidades locais com
características positivas que possua; e com base nestas o enfermeiro, deve definir estratégias e
ações de saúde, afim de interferir no processo saúde-doença, com vistas a redução das
iniquidades. Vale salientar que a construção de mapas deve ser possibilitar o monitoramento e
avaliação periódica das ações implementadas e das populações em estudo, uma vez que estas
estão em constante transformação.
De acordo com Santos, 2006, p.38:
“[...] a geografia poderia ser construída a partir da consideração do espaço como um
conjunto de fixos e fluxos (Santos, 1978).Os elementos fixos, fixados em cada lugar,
permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que
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recriam as condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. Os
fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos
fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que,
também, se modificam (Santos, 1982, p. 53; Santos,1988, pp. 75-85)”.

Assim o planejamento das ações de saúde sobre populações específicas, pode estender,
através do território, devendo este ser constantemente observado, pois os territórios
modificam-se conforme as dinâmicas das relações sociais. Desta forma o mapeamento em
saúde permite reconhecer a situação de saúde, com isso possibilitando elaborar práticas de
saúde promotoras de melhor qualidade de vida, (FONSECA, 2007).
Segundo Fonseca in Eugênio Vilaça Mendes (1993):
“Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema de saúde, o
território do distrito sanitário ou do município, onde se verifica a interação
população-serviços no nível local, caracteriza-se por uma população específica,
vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de saúde definidos e que
interage com os gestores das distintas unidades prestadoras de serviços de saúde.
Esse território apresenta, portanto, muito mais que uma extensão geométrica,
também um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico,
político, social e cultural, que o caracteriza e se expressa em um território em
permanente construção”.

Desta forma é possível inferir que o mapeamento em saúde é uma ferramenta que
permite ao enfermeiro agrupar informações em saúde e analisar a situação de saúde, com isso
produzir relações entre elas, por meio da localização de “objetos”. Neste estudo a análise será
a nível local, para isso serão apresentados e discutidos os fatores de riscos e os determinantes
sociais de saúde aos quais a população em questão está exposta.Desta forma possibilitando ao
enfermeiro o planejamento e o desenvolvimento de ações de gerência do cuidado. Assim,
levando à melhoria da qualidade do atendimento de enfermagem, resultando em benefícios
para a população e criando oportunidades para futuras intervenções visando à melhoria da
assistência em saúde.
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3 - CAPÍTULO - METODOLOGIA
Este capítulo busca descrever o delineamento metodológico escolhido para responder
a questão de pesquisa, os objetivos e testar a hipótese de estudo.A seguir será exposto o
detalhamento ordenado das seguintes etapas metodológicas: tipo de pesquisa; cenário de
pesquisa; sujeitos de pesquisa; coleta de dados; aspectos éticos; e análise e tratamento dos
dados.

3.1 - TIPO DE PESQUISA
Estudo epidemiológico descritivo, seccional, de abordagem quantitativa, aplicando-se
o método de mapeamento em saúde para descrever o fenômeno em estudo: “O mapeamento
em saúde, como ferramenta para a gerência do cuidado de enfermagem a idosos hipertensos”.

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE PESQUISA

O cenário de desenvolvimento do estudo foi a Policlínica Regional do Largo da
Batalha (PRLB), inserida na região de Pendotiba, no bairro do Largo da Batalha em Niterói,
no Estado do Rio de Janeiro.De acordo com Dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) o
referido município é dividido em 52 Bairros e cinco Regiões, apresentando até o ano de
pesquisa, o quantitativo populacional de 487.562 habitantes.
A PRLB até o ano de 2010, segundo dados do programa GIL(Gerenciador de
Informações Locais) atingiu como cobertura total o número de 48272 pacientes, ou seja, de
acordo com estes dados, é possível inferir que aproximadamente 9% da população do
Município de Niterói é atendida pela unidade de saúde. Vale salientar que os bairros de
abrangência da PRLB além do largo da Batalha são: Badú, Cantagalo, Ititioca, Maceió,
Matapaca e Sapê. Trata-se de uma policlínica classificada quanto à natureza dos serviços de
atenção à saúde prestada, como sendo de baixa e média complexidade. Uma instituição cuja
organização assistencial é classificada como de Atenção de Média Complexidade, que
caracteriza-se por apresentar um conjunto de ações e serviços ambulatoriais que visam a
atender os principais problemas de saúde da população do município-sede, como é o caso do
município de Niterói e aos municípios a ele adstritos.

50

Até o ano de 2014 a Unidade de saúde possuía como especialidades para atendimento
de seu público: infectologia, psicologia, pneumologia, sanitarista, psiquiatria, urologia,
pediatria, otorrinolaringologia, ortopedia, neurologia, ginecologia, geriatria, gastroenterologia,
endocrinologia,

dermatologia,

clínico

geral

e

cardiologista.

Além

de

diversos

programas/serviços de saúde, tais como o Hiperdia, o Serviço de Atendimento Domiciliar ao
Idoso (SADI), Vigilância Epidemiológica, Vacinação, Serviços de Imagem como Radiologia
e Ultrassonografia, além do Serviço de Pronto Atendimento (SPA-1).
A primeira figura a seguir apresenta a divisão do município de Niterói por regiões de
planejamento; já a segunda traz um recorte da região de Pendotiba com realce ao bairro
Largo da batalha.

Figura 2 - Mapa da divisão do município de Niterói/RJ, por regiões de planejamento

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade,
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ
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Figura 3 - Mapa de destaque do bairro Largo da Batalha, por meio de recorte da região de
Pendotiba, Niterói/RJ

Fonte: Software GoogleMaps 2015

O bairro do Largo da Batalha, onde está inserida a PRLB, de acordo com dados do
IBGE (2010) é composto por 9.252 habitantes, onde a população masculina representa 4.392
habitantes, e a população feminina 4.860. Deste grupo total 1212 são idosos compreendidos
na faixa etária de 60 a 79 anos, onde 1030 declararam ser alfabetizados. Quanto à
autodeclaração de renda, para pessoas com 10 anos ou mais, houve a informação por parte de
8066 pessoas, destas, 2715 afirmaram não possuir renda, seguidos de 1955 moradores que
afirmaram ter entre ½ a 1 salário mínimo.
A figura abaixo apresenta a concentração populacional dos municípios de Niterói, com
destaque ao bairro Largo da Batalha.
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Figura 4 - Mapa da concentração populacional dos municípios de Niterói/RJ, com destaque
ao bairro Largo da Batalha na região de Pendotiba.

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade,
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ

Ao longo das décadas a região de Pendotiba teve intenso crescimento populacional, e
em diversos casos não ocorrendo de modo ordenado e planejado, valendo isto também para o
bairro Largo da Batalha.De acordo com dados do Plano Urbanístico Regional de Pendotiba
(PUR - Pendotiba, 2015) da Prefeitura Municipal de Niterói, esse crescimento pode ser
também evidenciado no grande número de linhas de ônibus para acesso ao bairro havendo a
disponibilidade de 16 linhas, sendo treze radiais e três interbairros da região de Pendotiba,
desta forma tornando atualmente o Largo da Batalha um ponto nodal para a circulação entre
regiões do município de Niterói e os municípios vizinhos.
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A figura abaixo disponibilizada, pelo PUR –Pendotiba(2015), com base em dados do
IBGE (2010),ratifica o exposto ao realizar um recorte temporal do crescimento populacional
comparativo entre os anos de 2002 e 2014.

Figura 5 - Mapa do crescimento populacional da região de Pendotiba, por meio de Recorte
Temporal comparativo, realizado entre os anos de 2002 e 2014

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade,
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ
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3.3 - AMOSTRA DA PESQUISA
Os critérios de inclusão para a seleção dos sujeitos, a partir da ficha do Hiperdia da
Policlínica Regional do Largo da Batalha, foram: pacientes com idade superior ou igual a 60
anos, de ambos os sexos, cadastrados no período compreendido entre 2009 e 2013, moradores
do bairro do Largo da Batalha, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica.Foram
excluídos do estudo os idosos portadores de Diabetes Mellitus, tipo 1 ou tipo 2.Após a
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 725 pacientes atendidos pelo programa
hiperdia, no período citado, foram selecionados 93 idosos.

3.4 - COLETA DE DADOS
A coleta de dados teve como fontes de dados as fichas cadastrais do Programa
Hiperdia, com uso de instrumento adequado (Anexo 1); para complementação da coleta de
dados houve consulta aos prontuários dos usuários e ao banco de dados do programa GIL
(Gerenciador de Informações Locais); com base nos dados e informações encontradas foi
realizada a comparação e o cruzamento dos mesmos. Os mesmos foram organizados em
planilhas do Excel.
Vale salientar que de acordo com informações do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS) além de ser útil para cadastro e identificação do
usuário, conforme exposto anteriormente, o Programa Hiperdia tem como benefícios orientar
os profissionais de saúde na adoção de estratégias de intervenção, além de permitir conhecer o
perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus na população.
Faz-se necessário expor que o acesso aos dados referentes aos usuários cadastrados no
Hiperdia foi disponibilizado pela Direção de Enfermagem e Direção Geral da Policlínica
Regional do Largo da Batalha.

3.5 - ASPECTOS ÉTICOS
Foram respeitados todos os aspectos éticos relacionados à pesquisa com seres
humanos contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, publicada no
Diário Oficial da União em 13 de julho de 2013. A coleta de dados obteve parecer favorável
do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense encontra-se sob nº CAAE: 15978813.4.0000.5243 na condição de Projeto de

55

dissertação do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da UFF.
Torna-se relevante informar que é garantido o sigilo e o anonimato das informações contidas
no presente estudo.

3.6 - TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados estaticamente através das variáveis independentes e
dependentes, que para Richardson (2007), podem ser definidas como variáveis independentes
aquelas que afetam outras variáveis, mas não precisam estar relacionadas entre si, jáas
variáveis dependentes são afetadas ou explicadas pelas variáveis independentes, isto é, variam
de acordo com as mudanças nas variáveis independentes
Com

base

no

exposto

foram

consideradas

para

este

estudo,

variáveis

independentes:sexo, idade, altura, peso, índice de massa corporal (IMC), raça, antecedentes
familiares, tabagismo, sedentarismo, acidente vascular cerebral (AVC), coronariopatias,
doença renal, infarto agudo do miocárdio (IAM) e uso de medicações; e como variável
dependente utilizou-se a pressão arterial.A partir destas houve análise das características dos
elementos estudados, que variaram de elemento para elemento, e a estas foram atribuídos
valores numéricos ou não numéricos. Após análise destes dados e a validação dos mesmos,
tornou-se possível obter as informações desejadas, sendo estas tratadas estatisticamente por
meio de análise uni, bi e multivariada (PONTE et. al., 2007).
A análise estatística dos dados coletados foi realizada com a utilização do software
SPHINX®. Para tal, os dados foram organizados em planilha Excel, sendo posteriormente
salvos em formato texto separado por tabulações, para então serem importados para uma nova
base de dados criada no sistema SPHINX®.
Para análise estatística (bi e multivariada) dos dados, optou-se pela adoção do Teste de
Análise de Variância (ANOVA) para análise das médias das variáveis independentes
(nominal/numérica), com base no valor da probabilidade de significância ou p-valor de
significância, que no caso deste estudo o p médio = 34,3%, com nível de significância de 5%
(α = 0,05). Utilizou-se também o Teste de Correlação de Pearson (variáveis
numérica/numérica), apresentando r médio = 0,23.
Após esta análise e com o objetivo de processar as informações obtidas de modo a
simplificá-las e sintetizá-las, houve o cruzamento de múltiplas informações e dados, ou
variáveis, no modelo de tabulação cruzada (Cross - Tables). Os resultados encontrados foram
apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, havendo também uma análise de correlação,
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apresentando qual o grau de relacionamento entre as variáveis, fornecendo um número e
indicando como as variáveis variam conjuntamente, não havendo necessidade de definir as
relações de causa e efeito, (PONTE et. al., 2007), neste caso os resultados foram apresentados
através de gráficos de relações. De modo concomitante o processamento destes dados ocorreu
por meio do software livre Google Earth para a construção dos mapas temáticos referentes ao
mapeamento da distribuição dos fatores de risco relacionados aos agravos a saúde dos clientes
cadastrados no programa Hiperdia da PRLB.
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4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os resultados alcançados.
Vale salientar que análise dos dados se deu por meio do mapeamento em saúde, por meio do
uso do software Google Earth, este atuando como uma ferramenta para a gerência do cuidado
realizada pelo o enfermeiro na atenção básica em saúde, bem como a correlação bi e
multivariada das variáveis independentes e dependente, por meio do programa SPHINX®.

4.1 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS - POLICLÍNICA REGIONAL DO
LARGO DA BATALHA E FICHAS CADASTRAIS DO HIPERDIA

De acordo com as informações encontradas no Programa GIL, entre os anos de 2009 e
2013 foram cadastrados 725 pacientes no programa Hiperdia da Policlínica Regional do
Largo da Batalha, conforme os gráficos abaixo:

Gráfico 1- Frequência das patologias dos usuários cadastrados no Hiperdia, da Policlínica
Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009.

Total de cadastrados em 2009: 182 pacientes
Fonte: Sistema Gil - PRLB
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Gráfico 2- Frequência das patologias dos usuários cadastrados no Hiperdia, da Policlínica
Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2010.

Total de cadastrados em 2010: 205 pacientes
Fonte: Sistema Gil - PRLB

Gráfico 3- Frequência das patologias dos usuários cadastrados no Hiperdia, da Policlínica
Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2011.

Total de cadastrados em 2011: 56 pacientes
Fonte: Sistema Gil - PRLB
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Gráfico 4- Frequência das patologias dos usuários cadastrados no Hiperdia, Policlínica
Regional do Largo da Batalha – Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2012.

Total de cadastrados em 2012: 227 pacientes
Fonte: Sistema Gil - PRLB

Gráfico 5- Frequência das patologias dos usuários cadastrados no Hiperdia, Policlínica
Regional do Largo da Batalha – Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2013.

Total de cadastrados em 2013: 55 pacientes
Fonte: Sistema Gil - PRLB
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A partir da análise dos gráficos foi possível evidenciar que a Hipertensão Arterial foi
mais prevalente no período compreendido entre os anos de 2009 e 2012; apenas no ano de
2013 foi superada pelo número de pacientes cadastrados com Hipertensão associada a
Diabetes tipo 1.
Após as etapas metodológicas e os critérios de inclusão e exclusão, foram
selecionados para o estudo 93 fichas, ou seja, 12,82% dos pacientes cadastrados são idosos
hipertensos e moradores do bairro do Largo da Batalha. Para a análise de suas fichas do
programa Hiperdia, estas foram divididas em seis grandes blocos de análise,sendo eles:
identificação do usuário; documentos gerais; documentos obrigatórios; endereço; dados
clínicos do paciente; e tratamento. Estes foram classificados de acordo com o preenchimento,
podendo ser total, parcial (quando um ou mais itens não foram respondidos) ou não
preenchido.
Com a análise das fichas foi possível observar que apenas 4% dos pacientes possuíam
o cadastro completo do bloco identificação do usuário e 96% preenchimento parcial. Quanto
ao bloco de documentos gerais houve o preenchimento parcial de 25% e o não preenchimento
de 75%. Já no bloco documentos obrigatórios, houve o preenchimento completo de 33%,
preenchimento parcial de 30% e o não preenchimento de 37%. No bloco endereço houve o
preenchimento completo de 6%, parcial de 65% e o não preenchimento de 29%. Quanto ao
bloco dados clínicos 96% apresentaram preenchimento parcial e 4% total. E no último bloco
referente ao tratamento, identificou-se que 69% possuíam preenchimento total, 25% parcial e
6% não preenchidos.
A análise estatística dos dados se deu por meio das seguintes variáveis independentes:
sexo, idade, altura, peso, índice de massa corporal (IMC), raça, antecedentes familiares,
tabagismo, sedentarismo, acidente vascular cerebral (AVC), coronariopatias, doença renal,
infarto agudo do miocárdio (IAM) e uso de medicações; como variável dependente utilizou-se
a pressão arterial. Por meio das análises e correlações foi possível traçar o perfil
epidemiológico desta população. A análise e o posterior cruzamento bivariado e multivariado
destas se deu por meio do uso do programa SPHINX®.
Os resultados alcançados, por meio das variáveis independentes e dependente, foram
divididos em três categorias, de modo a responder os objetivos traçados para estudo.
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4.1.1 - Categoria 1: Caracterização do perfil epidemiológico da população cadastrada no
Hiperdia

Gráfico 6- Frequência de Sexo dos idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 –
2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 7- Frequência de Idade dos idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia,da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 8 - Frequência de raça/cor autodeclarada dos idosos selecionados para o estudo,
cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 9 - Frequência de Peso dos idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 10 - Frequência de Altura dos idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 11- Frequência de Sobrepeso/Obesidade dos Idosos selecionados para o estudo,
cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 12- Frequência de Sobrepeso/Obesidade com base no cálculo de índice de massa
corporal dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica
Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 13- Frequência de Antecedentes Familiares para DCNTs dos Idosos selecionados para

o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio
de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 14-Frequência de Tabagismo dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 15- Frequência de sedentarismo dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados
no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil,
2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 16- Frequência de Acidente Vascular Cerebral dos Idosos selecionados para o estudo,
cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 17- Frequência de Coronariopatias dos Idosos selecionados para o estudo,
cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 18- Frequência de Doença Renal dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados
no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil,
2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 19- Frequência de Infarto Agudo do Miocárdio dos Idosos selecionados para o
estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 20- Frequência de Tratamento Medicamentoso dos Idosos selecionados para o
estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 21- Frequência da Pressão Arterial dos Idosos selecionados para o estudo,
cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Com base nos gráficos apresentados torna-se possível uma análise inicial do perfil dos
sujeitos, houve predominância do sexo feminino; da cor branca, seguida da cor parda e negra,
respectivamente, a idade compreendida entre 66 e 71 anos representou 28% da amostra;
40,9% dos sujeitos informaram ter antecedentes familiares; o tabagismo foi um fator de risco
que se mostrou elevado com 59,1%; já o sedentarismo foi negado por 40,9%, no entanto não
houve exposição de qual tipo de atividade física seria realizada por cada indivíduo; o AVC,as
coronariopatias, as doenças renais e o IAM, tiveram baixa prevalência, no entanto essas
variáveis continham um percentual relativamente alto de não preenchimento na ficha do
hiperdia, ao realizar buscas nos prontuários, não foram encontras informações a respeito; no
item uso de medicação 95,7% das respostas foram positivas para o uso, porém não havia
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nenhuma informação relativa a tratamento não medicamentoso; quanto a variável IMC, houve
discordância entre os resultados assinalados nas fichas e os resultados calculados com base na
altura e peso de cada individuo, de acordo com as fichas ocorreu prevalência de indivíduos
com IMC na faixa de peso normal a acima do peso, no entanto ao realizar o cálculo houve
predominância de sobrepeso/obesidade, conforme exposto nos gráficos anteriores.
Por meio dos gráficos foi possível notar um número significativo de fichas do hiperdia
com dados parcialmente completos ou não preenchidos. O não preenchimento adequado,
rigoroso e sistemático de fichas dos sistemas de informação em saúde, como a ficha do
Hiperdia, faz com que as unidades de saúde não consigam realizar uma análise real do perfil
demográfico e epidemiológico de sua população, consequentemente o planejamento de ações
e estratégias de saúde serão deficientes, ou seja, as demandas em saúde da população não
serão atendidas de forma integral. Neste sentido Rouquayrol (2009) corrobora com a
discussão ao afirmar que no setor da saúde, as informações subsidiam o processo decisório,
uma vez que auxiliam no conhecimento sobre as condições de saúde, mortalidade e
morbidade, fatores de risco, condições demográficas entre outras.
Desta forma para a construção do perfil epidemiológico e demográfico dos sujeitos de
pesquisa houve a necessidade análise de consulta a outras fontes de dados e informações,
além das fichas do Hiperdias, sendo elas, os prontuários dos pacientes, o sistema Gil da
PRLB, o Censo Demográfico, IBGE, 2000 e 2010 e o Plano Urbanístico da Região de
Pendotiba, do ano de 2015, elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade
da Prefeitura Municipal de Niterói,
O Hiperdia é um sistema de informação em saúde capaz de permitir a captação e a
transformação de dados em informações, sendo assim os profissionais envolvidos nos
processos de obtenção dos dados devem estar inseridos em um programa de educação
permanente contínuo, para que possam partilhar as dificuldades enfrentadas no processo de
trabalho e juntos possam discutir estratégias para minimizá-las, para que desta forma haja
maior garantia de eficiência e efetividade no serviço prestado, bem como nas futuras ações e
estratégias de saúde.
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4.1.2 - Categoria 2: Correlação dos determinantes Sociais de Saúde para
caracterização do perfil epidemiológico na prevalência dos fatores de risco da
HAS.

De modo a dar continuidade à construção do perfil epidemiológico da população em
estudo as variáveis supracitadas foram correlacionadas de modo bivariado ou multivariado,
abaixo seguem os gráficos destas correlações, bem como a média de algumas variáveis.

Gráfico 22 - Correlação entre Sexo e P.A. dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados
no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil,
2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX
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Gráfico 23- Correlação entre Raça e P.A.. dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados
no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil,
2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX
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Gráfico 24- Correlação entre Sexo e Sobrepeso/Obesidade, com base nos Resultados do
IMC,dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional
do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX

Gráfico 25- Correlação entre Raça e Sobrepeso/Obesidade, com base nos Resultados do
IMC,dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional
do Largo da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 26- Correlação entre Idade, Peso, Altura e IMC, dos Idosos selecionados para o
estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói, Rio de
Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

Gráfico 27- Correlação entre pressão arterial, peso, altura e IMC, dos Idosos selecionados
para o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha - Niterói,
Rio de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.
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Gráfico 28 - Correlação entre Raça, Antecedentes Familiares, Tabagismo e Sedentarismo dos
Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo
da Batalha - Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2009 - 2013.

Legenda:
MS: Relação Muito Significante
S: Relação Significante
Fonte: Fichas do Programa Hiperdia/ Elaborado pelo SPHINX.

4.2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS - BAIRRO LARGO DA BATALHA

Dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) corroboram com os dados da pesquisa,
uma vez que conforme exposto anteriormente no bairro do Largo da Batalha há um relevante
número de idosos frente às outras faixas etárias, ocorre prevalência do sexo feminino, bem
como a cor branca teve prevalência seguida respectivamente da cor parda e preta (negra).
Outros dados, extraídos tanto do IBGE 2010, quanto do PUR-Pendotiba, 2015,
mostram-se relevantes à medida que nos possibilitam caracterizar e com isto compreender o
perfil epidemiológico e sociodemográfico no qual a população em estudo está inserida, tais
como renda mensal, condição do domicílio, rede de esgoto, abastecimento de água e coleta de
lixo, dentre outros. A seguir serão apresentados, figuras, tabelas e mapas que fornecerão
embasamento à discussão.
Vale salientar que estes resultados encontram-se inseridos na categoria 2.
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4.2.1 – Caracterização da população do bairro Largo da Batalha

De acordo com dados do IBGE, 2010, a Região Pendotiba possuía 30,65% da sua
população residindo em aglomerados subnormais, onde estes podem ser definidos como um
conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais, sejam elas barracos, casas ou
outros, carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado,
até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas,
em geral, de forma desordenada e/ou densa. O mapa abaixo apresenta a distribuição dos
aglomerados subnormais da região de Pendotiba.

Figura 6 - Mapa da Distribuição dos Aglomerados Subnormais dos bairros da região de
Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade,
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ

Seguindo a tendência de todo o país a região de Pendotiba vem modificando o seu
perfil etário, ou seja, está havendo um envelhecimento populacional. Dando destaque ao
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bairro largo da batalha no período compreendido entre 2000 e 2010 houve uma redução de
crescimento da população infantil, já a taxa da população em idade ativa (PIA), que varia
entre 15 e 64 anos, teve um crescimento discreto,em contrapartida houve um aumento
significativo do número de idosos, - 65 ou mais.
Porém torna-se importante salientar que embora a PIA abranja grupo de 15 a 64 anos,
observou-se através dos Censos Demográficos que há um percentual, mesmo que diminuto,
da população infantil, entre 10 e 14 anos, e também acima de 65 anos que declararam estar
economicamente ativos e também ocupados na região, ou seja, estas pessoas necessitam
trabalhar para complementar a sua renda familiar, - IBGE (2000 e 2010)
Quadro 1 – Crescimento Populacional da Região de Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Dados do IBGE, 2010, relativos à educação expõem que 15% da população idosa do
bairro largo da batalha, não foi alfabetizada. O quadro abaixo retrata a discussão.
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Quadro 2 -Taxa de Alfabetização, segundo a faixa etária, nos bairros da Região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010

4.2.2 - Faixas Etárias

Quadro 3- Estratos de idade dos bairros de abrangência da PRLB, Largo da Batalha Niterói/RJ, Brasil, 2010.

79

Figura 7 - Mapa da pessoas com 60 anos ou mais, residentes no bairro Largo da Batalha, na
região de Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Fonte: IBGE – Dados do Censo Demográfico, 2010.

4.2.3 – Relação dos Sexos

Quadro 4 - Relação de sexos dos bairros de abrangência da PRLB, Largo da Batalha Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2010.

BAIRRO

TOTAL

HOMENS

MULHERES

Badu

6 198

2 911

3 287

Cachoeira

3 171

1 476

1 695

Cantagalo
Ititioca

8 556

4 134

4 422

8 592

4 140

4 452

Largo da Batalha

9 252

4 392

4 860

Maceió

4 272

2 049

2 223

Matapaca

1 037

481

556

Sapê

7 194

3 508

3 686

23 091

25 181

Total
48 272
Fonte: IBGE – Dados do Censo Demográfico de 2010
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4.2.4 – Relação Raça /Cor autodeclarada

Quadro 5- Relação de raça/cor autodeclarada da população dos bairros da região de
Pendotiba, Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2010.

Cor ou Raça
Bairros

TOTAL

Branca

Preta

Amarela

Parda

Indígena

Badu

6 198

4 035

606

9

1 546

2

Cachoeira

3 171

1 217

548

1

1 401

4

Cantagalo

8 556

4 207

1 130

85

3 113

21

Ititioca
Largo da
Batalha

8 592

2 887

1 231

14

4 443

17

9 252

3 683

1 671

70

3 815

13

Maceió

4 272

1 772

639

24

1 830

7

Matapaca

1 037

829

39

14

155

Sapê

7 194

3 369

862

51

2 910

2

Fonte: IBGE – Dados do Censo Demográfico de 2010

4.2.5 – Renda Mensal
De acordo com informações encontradas no PUR-Pendotiba, 2015. O indicador de
Renda Domiciliar Média Mensal mostra que os bairros da região de Pendotiba, com menores
rendimentos, se comparado a média do município de Niterói são: Ititioca, Largo da Batalha e
Sapê, respectivamente. O mapa abaixo foi construído pela equipe do PUR-Pendotiba 2015,
com base em dados do IBGE, 2010.
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Figura 8 - Mapa da renda média por domicílio da população dos bairros da região de
Pendotiba, Niterói, Rio de Janeiro/Brasil, 2010.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ,no PUR- Pendotiba, 2015.
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Quadro 6 - Renda mensal bruta da população dos bairros da região de Pendotiba, Niterói/RJ,
Brasil, 2010.

Vale salientar que de acordo com o Censo 2010 havia 75 setores censitários com pelo
menos um domicílio com renda per capita de até 70 reais, ou seja, de extrema pobreza. Sendo
o largo da batalha o segundo bairro, com o maior número de setores censitários em extrema
pobreza, um total de 12 setores. O quadro abaixo traz a relação dos bairros da região de
Pendotiba e os setores censitários em situação de extrema pobreza, produzido pelo Ministério
de Desenvolvimento Social e Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação,
disponibilizado no PUR – Pendotiba 2015.
Quadro 7 - Relação do número de setores censitários em extrema pobreza, segundo os bairros
da região de Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil, 2010.
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4.2.6 - Caracterização dos Domicílios
Segundo o IBGE o domicílio pode ser definido como, local estruturalmente separado e
independente, que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo
utilizado como tal. O mapa abaixo foi desenvolvido pela equipe de elaboração do PURPendotiba - 2015, com base nos dados do IBGE- 2010, e apresenta a distribuição de
domicílios na região Pendotiba.

Figura 9 - Mapa de Distribuição dos domicílios, nos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ,no PUR- Pendotiba, 2015.

O PUR - Pendotiba, 2015, ainda expõe que de acordo com o IBGE são considerados
domicílios particulares aqueles onde o relacionamento entre os seus moradores são ditados
por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência. E que domicílio
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particular permanente é assim denominado quando este é construído com a finalidade de
servir como habitação e que na data do censo demográfico tinha a finalidade de servir como
moradia para uma ou mais pessoas. Sendo subdivididos quatro tipos, a saber: ocupado,
fechado, improvisado ou coletivo.
O quadro abaixo foi desenvolvido pela equipe de elaboração do PUR-Pendotiba, 2015,
com base nos dados do IBGE- 2010.

Quadro 8 - Domicílios Particulares Permanentes dos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ,no PUR- Pendotiba, 2015.
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Quadro 9 - Tipos de domicílios dos bairros da região de Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Disponibilizado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade da
Prefeitura Municipal de Niterói /RJ,no PUR- Pendotiba, 2015.
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Quadro 10 - Condição dos domicílios da população dos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.

E ainda de acordo com informações contidas no PUR-Pendotiba, 2015, com base no
IBGE, a análise da composição dos domicílios segundo a composição familiar considera as
seguintes variáveis: unipessoal: domicílio com um só morador; nuclear: constituída por um
casal; um casal com filho(s) (por consanguinidade, adoção ou de criação) ou enteado(s); uma
pessoa (homem ou mulher) com filho(s) (por consanguinidade, adoção ou de criação) ou
enteado(s), independentemente da pessoa que foi indicada como responsável pelo domicílio;
estendida: Estendida - quando constituída somente pela pessoa responsável com pelo menos
um parente, formando uma família que não se enquadrasse em um dos tipos descritos como
nuclear; composta - quando constituída pela pessoa responsável, com ou sem parente(s), e
com pelo menos uma pessoa sem parentesco agregado(a), pensionista, convivente,
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empregado(a) doméstico(a), parente do empregado(a) doméstico(a). O quadro abaixo, expõe
essa análise nos bairros da região de Pendotiba.

Quadro 11 - Domicílios segundo a unidade doméstica, dos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.

4.2.7 - Condições dos Domicílios, relativas à rede de esgoto, abastecimento de água,
saneamento básico e coleta de lixo

De acordo com informações do PUR-Pendotiba, 2015, questões relativas ao
saneamento básico na região de Pendotiba, ainda são deficientes uma vez que apesar da
Região de Pendotiba (incluindo o bairro Largo da Batalha) possuir acesso à água tratada e
serviço de coleta de resíduos sólidos; há a ausência de rede coletora de esgoto sanitário. Desta
forma as diversas residências que utilizam sistema individual de tratamento como fossa/filtro,
muitas das vezes não operando de forma correta, contaminam solo e recursos hídricos
superficiais e subterrâneos. Informações estas ratificadas por dados do IBGE 2010, relativos à
coleta de esgoto, a partir da informação da população sobre o tipo de sistema de esgoto de seu
domicílio. Para isso utilizou-se a variável “Existência de banheiro de uso exclusivo do
domicílio” ponderada pelo tipo de esgotamento sanitário a que o domicílio está ligado, aqui
será considerado os domicílios ligados à rede geral. O quadro abaixo evidencia a situação
acima descrita.
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Quadro 12 - Tipo de Sistema de esgoto no domicílio dos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.

Quadro 13- Abastecimento de água e coleta de lixo dos bairros da região de Pendotiba,
Niterói/RJ, Brasil, 2010.
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4.3 – O MAPEAMENTO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA A GERÊNCIA
DO CUIDADO

Ainda no intuito de traçar o perfil epidemiológico da população alvo, com vistas ao
desenvolvimento de um plano de cuidado e ações de enfermagem foi elaborado o
mapeamento dos sujeitos da pesquisa. Conforme exposto anteriormente, os sujeitos desta
pesquisa representaram um n = 93, destes 9 usuários não apresentaram endereço completo em
suas fichas do Hiperdia, sendo apenas citado como endereço o bairro Largo da Batalha; ao
realizarmos consultas ao programa Google Earth, 17 endereços citados nas fichas não foram
encontrados; e muitos outros foram localizados como fora de área de abrangência do estudo,
ou seja, seus endereços fornecidos não estavam localizados no bairro do Largo da Batalha, na
seguinte distribuição por bairros: Maceió: 2; Santa-Rosa: 1; Sapê:7; Ititioca: 8; Cantagalo: 2;
Badú: 2; Pendotiba: 2; Fonseca: 1; Piratininga: 2; Maria Paula: 2; logo com endereços
localizados no bairro do Largo da Batalha e para a construção dos mapas temáticos foram
utilizados 38 indivíduos, correspondendo a aproximadamente 40,86% do total de fichas.
As figuras abaixo com base na tecnologia de mapeamento em saúde caracterizam o
território de abrangência da pesquisa e os indivíduos em estudo.

4.3.1 - Categoria 3: Mapeamento e distribuição dos fatores de risco relacionados aos
agravos a saúde dos clientes cadastrados no programa Hiperdia da PRLB
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Figura 10 - Mapa da Densidade Demográfica do bairro Largo da Batalha, segundo setores
censitários, IBGE, 2010 - Recorte da Região de Pendotiba, Niterói/RJ, Brasil.

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010
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Figura 11 - Mapa das Pessoas residentes, com 60 ou mais, no bairro do Largo da Batalha,
segundo setores censitários do IBGE, 2010 -Recorte da Região de Pendotiba, Niterói/RJ,
Brasil.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010
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Figura 12 - Mapa de Distribuição dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha, segundo endereço, no bairro Largo da
Batalha, Niterói/RJ, Brasil, 2009 – 2013.

Usuários cadastrados
Fonte:Software Google Earth 2015

Policlínica Regional do
Largo da Batalha
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Figura 13 - Mapa de Distribuição dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha, segundo a Raça/Cor, Niterói, Rio de
Janeiro/ Brasil, 2009 – 2013

Raça/cor - Parda

Raça/cor Branca

Raça/cor Negra

Sem
Preenchimento

Fonte:Software Google Earth 2015
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Figura 14 - Mapa de Distribuição dos Idosos selecionados para o estudo,cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha, que apresentam Sobrepeso/Obesidade,
com base nos resultados de IMC, Niterói, Rio de Janeiro/ Brasil, 2009 – 2013

Sobrepeso/ Obesidade –
com base nos resultados
do IMC

Fonte:Software Google Earth 2015
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Figura 15 - Mapa de Distribuição dos Idosos selecionados para o estudo, cadastrados no
Hiperdia, da Policlínica Regional do Largo da Batalha, que apresentam Antecedentes
Familiares, Niterói, Rio de Janeiro/ Brasil, 2009 – 2013.

Possui antecedentes
familiares

Sem
preenchimento

Fonte: Software Google Earth 2015

4.4 – DISCUSSÃO

Com base nos resultados encontrados torna-se possível traçar ações e intervenções de
enfermagem ao idoso hipertenso na atenção primária, com vistas à redução dos fatores de
riscos e DSS, bem como a prevenção de agravos e promoção da saúde.
Segundo Ribeiro et.al. 2012, o desenvolvimento das DCNTS, e isto inclui a
Hipertensão Arterial Sistêmica, dar-se por meio da associação de fatores complexos e
multivariáveis e são responsáveis por alterações objetivas e subjetivas no cotidiano do
portador, consequentemente por mudanças comportamentais significativas, sendo os
principais fatores de risco comportamentais, ou condutas de risco, para a as doenças
cardiovasculares, são os hábitos alimentares inadequados, o sedentarismo e a obesidade,
associados às mudanças no estilo de vida como a cessação do tabagismo e o controle estresse,
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onde estes constituem metas primordiais e atingíveis da prevenção, educação e promoção em
saúde. No entanto vale salientar que as condutas de risco podem ser consideradas como
respostas as condições de vida adversas, sendo assim cabe ao profissional de saúde incluir nas
suas ações estratégias para a criação de ambientes favoráveis à saúde, com vistas a possibilitar
o indivíduo conhecer e controlar os fatores de risco e os determinantes sociais em saúde, que
influenciam direta e indiretamente em seu processo saúde-doença.
Desta forma tornar o indivíduo idoso o ator principal de seu cuidado, torna-se
essencial, bem como estimular o auto cuidado, por meio da conscientização da importância
das modificações de comportamentos e hábitos de vida, além da adesão integral ao tratamento
da Hipertensão.
Corroborando com o exposto Santos et. al., 2012, afirma que, a enfermeira, enquanto
profissional de saúde, se destaca como propagadora de informações e esclarecimentos acerca
da importância dos hábitos saudáveis para o controle da pressão arterial e contribui na
implementação de intervenções favoráveis à saúde. Esta possui portanto, importante papel na
promoção da adesão do paciente ao tratamento, o que é fundamental ao controle da doença,
pois, para que haja redução da morbidade e mortalidade associada aos riscos cardiovasculares
das pessoas com hipertensão, torna-se indispensável a adesão ao tratamento anti-hipertensivo.
De modo a ampliar o conhecimento sobre as atribuições do enfermeiro na atenção
primária, mais especificamente no programa Hiperdia, Carvalho 2012, elucida que dentre elas
encontram-se a promoção, proteção e diminuição dos agravos que possam vir a ocorrer em
decorrência da HAS, por meio da educação em saúde.A identificação precoce dos casos,
adequado tratamento dos pacientes e a garantia do acompanhamento sistemático dos
indivíduos acometidos são elementos imprescindíveis para o sucesso do controle da
hipertensão. Para a autora ações educativas, junto ao paciente, família e comunidade, são de
suma importância, uma vez que as complicações estão estritamente ligadas ao conhecimento
para o cuidado pessoal diário adequando e ao estilo de vida saudável, onde o tratamento inclui
várias abordagens, como a orientação a mudança dos hábitos de vida, educação para
saúde,atividade física e, se necessário, medicamentos.
Nóbrega et. al., 2010 ratifica e complementa a autora supracitada ao inferir em sua
obra que na atenção a pessoa hipertensa, o enfermeiro, como membro do grupo
multiprofissional, tem atribuições de extrema importância, a saber: realizar a consulta de
enfermagem, onde investiga fatores de risco e hábitos de vida, afere a pressão arterial, orienta
sobre a doença e o uso regular de medicamentos e seus efeitos adversos e sobre hábitos de
vida pessoais e familiares. Além disso, é também competência do enfermeiro: o

97

acompanhamento do tratamento dos pacientes hipertensos, o encaminhamento ao médico
quando necessário, administração do serviço, o qual inclui a busca de faltosos, o controle de
retornos e de consultas agendadas, bem como a delegação e supervisão das atividades do
técnico/auxiliar de enfermagem. O cuidar como função inerente ao enfermeiro e, nesse caso, o
cuidado ao indivíduo hipertenso, é uma função de grande importância, que visa contribuir
para a prevenção, o controle efetivo e o retardo das complicações da doença.
Vale salientar que a assistência de enfermagem deve ser feita de forma individualizada
principalmente quando se trata de pacientes que já apresentam alguma complicação
decorrente do insuficiente controle do agravo, há necessidade de implantar um plano
diferenciado de acompanhamento que seja compatível com as diferentes necessidades
identificadas. Reiterando que é por meio da promoção da saúde que o indivíduo consegue
adquirir novos hábitos e atitudes para adaptar o seu estilo de vida frente à nova situação que a
doença é imposta, com o objetivo de uma vida saudável, uma nova sobrevida e livre de
complicações, SILVA et. al., 2014.
Com base em toda a discussão serão elencadas a seguir ações específicas para os
principais para fatores de risco para o desenvolvimento ou não controle da Hipertensão
Arterial Sistêmica, estando estas de acordo com as recomendações do Protocolo de
Hipertensão Arterial Sistêmica para a Atenção Primária em Saúde (BRASIL, 2009).

Estilo de Vida

O tratamento não farmacológico tem como principal meta diminuir os fatores de risco
para as doenças cardiovasculares e reduzir a pressão arterial. Deve-se iniciar um processo de
educação em saúde no qual o paciente é estimulado a adotar medidas que favoreçam a adesão
às recomendações. As medidas sugeridas terão impacto no seu estilo de vida e sua
implementação depende diretamente da compreensão do problema e da motivação em aplicálas. Os profissionais da saúde, ao aconselharem modificações de hábitos, devem apresentar ao
paciente as diferentes medidas e possibilidades de implementá-las para que ele possa adaptálas à sua situação socioeconômica e à sua cultura, obtendo, dessa forma, maior adesão ao
tratamento.
Modificações no estilo de vida são importantes, pois além dos efeitos na redução da
pressão arterial, possuem baixo custo, ajudam no controle de fatores de risco para outros
agravos, aumentam a eficácia do tratamento medicamentoso (gerando necessidade de menores
doses e de menor número de fármacos) e ainda reduzem o risco cardiovascular. O quadro
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abaixo foi disponibilizado no Protocolo e sugere modificações no estilo de vida com base no
VII Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure.
Quadro 14 – Mudanças no Estilo de Vida para Controle para HAS

Fonte: Adaptado de VII Joint CHOBANIAN et al., 2003

Alimentação saudável e redução de peso

Para indivíduos hipertensos modificar a alimentação é uma estratégia essencial, e par
isto recomenda-se uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, lacticínios com pouca
gordura, grãos integrais, nozes, frango, peixe, potássio, cálcio, magnésio, fibras, proteínas e
pobre em sal, carne vermelha, gordura total e saturada, colesterol, doces e açúcar simples.
No entanto observo que a dieta deve ser adaptada de acordo com as preferências e
principalmente com a renda mensal de cada paciente, para que desta forma o mesmo veja
possibilidades de realizar a estratégia e não a deixe de seguir.
Quanto aos pacientes com excesso de peso, estes devem ser estimulados a alcançar um
índice de massa corporal (IMC) inferior a 27 kg/m para maiores de 60 anos e/ou relação
cintura-quadril inferior a 0,8 para mulheres e 0,9 para homens.

Atividade física regular

O exercício físico regular reduz a pressão arterial e fornece benefícios adicionais, tais
como: diminuição do peso corporal, ação coadjuvante no tratamento das dislipidemias, no
abandono do tabagismo e no controle do estresse, além de melhorar a qualidade de vida.
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Foi demonstrada uma relação inversa entre pressão arterial e prática de exercícios
aeróbicos, com diminuição da pressão sistólica e diastólica, tanto em indivíduos normotensos
como hipertensos, mesmo após ajuste por peso e gordura corporal. A realização de atividade
física aeróbica regular por, pelo menos 30 minutos, na maioria dos dias da semana reduz a
Pressão Arterial sistólica de 4-9 mmHg.

Abandono do tabagismo

A pressão arterial e a frequência cardíaca se elevam durante o ato de fumar, mas o uso
prolongado da nicotina não se associa à maior prevalência de hipertensão, porém cigarro
aumenta a resistência às drogas anti-hipertensivas. E vale salientar que indivíduos que fumam
têm risco muito aumentado para doença coronariana e AVC.

Aqueles que fumam mais

de uma carteira por semana aumentam em cinco vezes o risco para morte súbita.
Sendo assim estimular o indivíduo a reduzir ou cessar com o hábito de fumar é de
grande valia, estratégias como a inserção destes em grupos antitabagismo, ou apoio
psicológico mostram-se eficazes.

Moderação do consumo de bebidas alcoólicas

O consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e a variabilidade pressórica,
aumenta a prevalência da hipertensão, e é fator de risco para acidente vascular encefálico,
podendo ser uma das causas de resistência à terapêutica anti-hipertensiva, bem como
dificultando a adesão. Os pacientes com consumo excessivo de álcool devem ser estimulados
a reduzi-lo ou evitá-lo, sendo aconselhável que não ultrapasse 30 ml de etanol/dia (90 ml de
destilados, 300 ml de vinho e 720 ml de cerveja), para homens e, 15 ml de etanol/dia para
mulheres e indivíduos de baixo peso.

Medidas antiestresse

Estudos têm demonstrado que exercícios de relaxamento e meditação podem reduzir a
tensão e a ansiedade, aumentar os reflexos de controle motor, elevar a tolerância à dor, aguçar
as percepções, aumentar a consciência e melhorar a concentração. A meditação reduz a
sensibilidade aos receptores simpáticos adrenérgicos, produzindo uma resposta diminuída às
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situações estressantes e que existe uma persistência dos efeitos físicos da meditação, mesmo
depois de terminada, o que contribuiria efetivamente no controle da pressão arterial.
Tendo em vista todo o exposto tornou-se possível reconhecer e compreender a
importância do enfermeiro na assistência ao paciente idoso portador de hipertensão na atenção
básica, é fundamental, uma vez que serão as suas ações e estratégias em saúde que
possibilitarão redução de agravos e comorbidades, bem como irão fornecer aospacientes
meios para que realizem o autocuidado e obtenham resultados a longo prazo.
Para o planejamento destas ações e estratégias em saúde, algumas ferramentas podem
ser utilizadas pelo enfermeiro na atenção primária, dentre elas o mapeamento em saúde. Este
permite que um melhor reconhecimento das características e das reais necessidades e
demandas de seu público alvo, isto lhes fornecerá maiores chances de eficiência e efetividade
para suas atividades.
O uso do mapeamento em saúde permite ao profissional da atenção básica delimitação
de seu território de atuação, e a população sob sua responsabilidade, permitindo a
identificação e o planejamento de ações prioritárias.
O desenvolvimento deste estudo permitiu uma aproximação com a tecnologia de
mapeamento em saúde, esta tem demonstrado ser de grande valia e vem se apresentando
como mais uma ferramenta no processo de cuidar- planejar nos diferentes campos da saúde.
Através desta, foi possível compreender os diferentes comportamentos dos fatores de
risco e determinantes sociais em saúde relacionados com o perfil epidemiológico desta
população.
Foi possível compreender que a população inscrita no Hiperdia da PRLB é
correspondente com o padrão de morbidade e inerente ao processo de transição demográfica
corrente em nosso país e no mundo. O predomínio da população idosa, ou seja, que possui
mais de 60 anos e, ainda, a baixa escolaridade, associada a baixa renda mensal, são aspectos
sociodemográficos relevantes nesta população.
Os DSS apresentados nos resultados e corroborados com dados do PUR-Pendotiba,
2015 e também do IBGE, expõem que existe uma correlação direta entre os determinantes
sociais de saúde e o perfil epidemiológico dos idosos no aumento da prevalência dos fatores
de risco relacionados à hipertensão arterial sistêmica. Uma vez que apesar de estarem
cadastrados no programa Hiperdia pela unidade de saúde, suas residências serem próximas a
esta, os sujeitos não possuem acompanhamento regular por profissionais de saúde, tão pouco
há ações interventivas, no intuito desenvolver a promoção da saúde e a prevenção de agravos
e comorbidades.
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Com base no que foi exposto ao longo da pesquisa, torna-se possível inferir que não há
uma captação, cadastramento e acompanhamento efetivo e eficiente dos usuários, com isso as
ações da Policlínica Regional do Largo da Batalha tornam-se deficientes e pouco abrangentes
as necessidades e demandas dos participantes, dessa forma os atendimentos acabam por não
ocorrer de modo integral.
Neste cenário o desenvolvimento do mapeamento em saúde na atenção básica, tornase uma ferramenta capaz de fornecer juntamente com as informações do perfil
sociodemográfico e epidemiológico de sua população, subsídios para a construção de um
plano de ações e de cuidado de enfermagem, mais próximo a realidade e as necessidades de
seu público, devendo este ser compreendido pelo enfermeiro como uma estratégia da gerência
do cuidado.
Além do plano de ações e de cuidado o enfermeiro inserido em uma equipe
multiprofissional pode desenvolver uma das ações de gerenciamento do cuidado na atenção
básica à pessoa idosa, de grande importância, que consiste na construção do Projeto
Terapêutico Singular (PTS).
De acordo com Silva et. al. (2013), o PTS é um conjunto de propostas de condutas
terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão
coletiva de uma equipe interdisciplinar, pela união da contribuição de várias especialidades de
distintas profissões. Devendo ainda, ser compreendido como um instrumento arranjador e
gestor de cuidado, por meio da cooperação e compartilhamento de saberes centrados na
atenção ao usuário e sua saúde.
Assim é possível afirmar que esta ferramenta de abordagem ampla permite incluir o
idoso e sua família e/ou cuidadores no processo de cuidado, corroborando com a identificação
de problemas e no planejamento das estratégias de intervenção/ resolução de demandas,
tornando o tratamento efetivo e eficiente, com redução das taxas de abandono ao tratamento.
As problemáticas apontadas evidenciam a necessidade de uma melhor articulação com
os veículos de divulgação internos do bairro e divulgação extramuros, bem como, aponta para
a necessidade de um direcionamento de ações, específicas ou abrangentes, para esta
população.
É com grande satisfação que considero válida a aproximação e interrelação destes
diferentes campos de estudo, nesta abordagem de vigilância a esta comunidade.
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados nesta pesquisa possibilitam afirmar que os objetivos
propostos foram alcançados, bem a comprovação da hipótese. O intuito deste estudo foi expor
a importância do mapeamento em saúde como ferramenta para gerência do cuidado de
enfermagem na atenção básica.
O conhecimento do perfil epidemiológico e sociodemográfico, incluindo fatores de
risco e Determinantes Sociais de Saúde a que a população pesquisada está exposta e das
características da Unidade da Saúde, permitiram identificar que há a importância e a
necessidade de implantação de um programa médico de família no bairro, bem como
possibilitaram o reconhecimento da necessidade urgente de qualificação no registro dos dados
dos usuários cadastrados no programa hiperdia, por parte do enfermeiro responsável, assim
como a elaboração por parte da equipe multiprofissional do programa hiperdia em trabalhar
com a elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS).
Tendo em vista que a construção do PTS enquanto ferramenta de cuidado que objetiva
direcionar e planejar ações, dividir responsabilidades pela equipe interdisciplinar do programa
Hiperdia é fundamental por contribuir para produção de cuidado, ele deve estar em
consonância com a proposta de acolhimento, atuando como estratégia para a criação de
vínculo, com vistas a garantir uma atenção continuada. Colaborando assim, para avaliação e
reavaliação do processo de cuidar, em menor tempo.
Vale salientar que, além das vantagens já citadas o desenvolvimento do PTS pelos
profissionais do Programa Hiperdia, este tende a favorecer a relação profissional-usuário no
processo de cuidar, garantido um atendimento singular, frente às necessidades e demandas
individuais, assim produzindo um cuidado mais integral e até mesmo holístico, pois poderá
considerar as situações e os meios em que cada indivíduo está inserido, desta forma
contribuindo com a prevenção e a promoção da saúde.
Os materiais utilizados para dar embasamento teórico à pesquisa legitimam sua
relevância, não somente para o enfermeiro, mas também para todos os profissionais de saúde,
uma vez que para uma atenção integral e holística o cuidado deve ser multiprofissional. No
entanto vale salientar que as ações e os cuidados do enfermeiro na atenção básica são de suma
importância, tendo em vista que este tem papel fundamental na promoção, prevenção,
educação e reabilitação em saúde e por meio destes incentivando o envolvimento do idoso e
os familiares e /ou cuidadores, no processo de planejar e organizar o cuidado.
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