
 
 
 

                  

SAÚDE DO IDOSO NA ATENÇÃO BÁSICA: uma análise sobre a implementação do Programa 

de Hipertensão e Diabetes do município de Parintins-AM1 

 

Amanda Maciel Batista2 
Valmiene Florindo Farias Souza3 

 
 

RESUMO 
 
Análise do Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes de 
Parintins e o tratamento de Hipertensão e Diabetes direcionado 
aos idosos. Objetivou identificar o perfil do idoso; a implementação 
das atividades e ações desenvolvidas no programa; e desvendar 
as percepções dos idosos quanto ao tratamento recebido pelo 
Programa. Utilizou-se metodologia quantitativa e qualitativa, 
através de pesquisa de campo. Os resultados destacam idosos 
dependentes do tratamento, atividades e ações do programa, 
fragilidades na difusão de informações do tratamento e ausência 
de profissionais especializados.  
 
Palavras-chave: Saúde do idoso. Avaliação. Políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
Analysis the Municipal Hypertension and Diabetes Parintins and 
treatment of hypertension and diabetes targeted the elderly. Aimed 
to identify the profile of the elderly attended the program; verify the 
implementation the activities and actions undertaken by the 
Program; and uncover the perceptions of the elderly regarding the 
treatment received by the program. Quantitative and qualitative 
methodology through field research. The results highlight the 
dependent elderly treatment, activities and actions of the program, 
weaknesses in the diffusion of information processing and lack of 
skilled professionals.  
 
Keywords: Elderly health. Review. Public policies. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O município de Parintins fica situado no Estado do Amazonas, Região Norte do Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não se pode compreender saúde sem considerar que esta é resultado das relações 

sociais estabelecidas pelo homem no meio físico, social e cultural da sociedade em que o 

mesmo se encontra. Sabemos que essas relações, assim como a sociedade, estão em 

constantes transformações, e a compreensão de saúde é resultado dessas transformações 

histórico-sociais. 

Em meio a esse processo de transformação que envolve o desenvolvimento social e 

todos os seus fatores, temos um marco importante no que diz respeito a saúde, em 1990 com a 

instituição da Lei n° 8.080 (Lei Orgânica de Saúde) que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, incluindo o Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. 

O SUS apresenta como um dos seus principais princípios a universalização do 

acesso aos serviços públicos de saúde quando afirma que a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, assim, não faz-se distinção de raça, etnia, gênero, situação econômica, faixa 

etária ou quaisquer outros critérios de exclusão, aqui inclui-se todo e qualquer integrante da 

sociedade.(Lei 8.080/90). Assim podemos considerar a saúde como um direito geracional, que 

deve ser garantido ao ser humano em todas as suas etapas vitais, desde sua infância até a 

velhice. 

Sendo a saúde um direito de todos, é, portanto inegavelmente direito do idoso e 

como tal é assegurado por leis como a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 que dispõe sobre 

a Política Nacional do Idoso e que tem como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, 

criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade, bem como a promulgação da Lei 10.741 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso 

assegurando-lhes em seu artigo 3º o “direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária”. 

Este público tem ainda na Política de Saúde do Idoso, sua proteção, a qual tem 

como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, 

ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação da 

saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que vivem, exercendo 

de forma independente suas funções na sociedade. (Portaria n.º 1.395/GM)  



 
 
 

                  

Diante disso, compreendemos que discutir a saúde do idoso hoje é de suma 

importância, para conhecer a implementação dos serviços de saúde desenvolvidos na atenção 

básica, a eles direcionados, como uma forma de garantir-lhes o acesso à saúde como um 

direito estabelecido por lei. 

É sabido que o idoso passa por um processo de declínio de suas capacidades 

físicas e psicológicas devido aos fatores biológicos comuns ao ser humano, que os torna seres 

mais „frágeis‟, portanto este necessita de cuidados específicos, principalmente no que diz 

respeito à saúde, pois a fragilização que o corpo apresenta faz com que o idoso se torne alvo 

propício para o desenvolvimento de doenças. 

Dentre as diversas doenças pelas quais os idosos podem ser acometidos dá-se 

destaque às doenças crônicas, tais como hipertensão e diabetes. E estas doenças e seus 

agravos são as principais responsáveis, pela causa de mortalidade e de hospitalizações no 

Brasil.  

Segundo o Censo 2010, o município de Parintins, situado na região norte do Brasil, 

possui 102.945 habitantes (incluindo zona urbana e zona rural) e apresenta também um alto 

índice de pessoas com Hipertensão e Diabetes, de acordo com dados obtidos pelo Sistema de 

Informação em Saúde (SIS Hiperdia) existem 5.088 pessoas hipertensas e/ou diabéticas na 

localidade que estão cadastradas no sistema e dentro desse índice o que chama atenção é o 

número de idosos, que totaliza 2.691, o equivalente a mais da metade do total de cadastrados 

pelo Hiperdia. 

Diante dos dados, percebemos a importância de analisar dentro da atenção básica, 

no que se refere à saúde do idoso, como é desenvolvido o atendimento e tratamento dos idosos 

hipertensos e diabéticos do município de Parintins. Assim, através de uma pesquisa de campo 

direcionada aos idosos atendidos pelo Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes existente 

no Município de Parintins, que foram cadastrados através do Centro de Saúde “Darlinda 

Ribeiro” em 2011, bem como dos profissionais que atuam nesse programa buscamos analisar a 

implementação do programa.  

A importância de se ponderar sobre a atenção a saúde do idoso no município de 

Parintins está relacionado à escassez de estudos relacionados a essa temática e poder 

compreender como é direcionado pelo poder público o atendimento e tratamento aos idosos 

diabéticos e hipertensos no município, por ser um número tão significativo em relação as 

demais faixas etárias, e levando em consideração o dever da gestão pública em garantir por 

meio do SUS o acesso universal a serviços de saúde com qualidade, dever esse que muitas 



 
 
 

                  

vezes não é cumprido em sua integralidade devido a inúmeros fatores (discutidos ao longo da 

pesquisa) que impedem a construção de uma boa qualidade de vida para a população, em 

especial, aos idosos. 

 

2. O PROGRAMA MUNICIPAL DE HIPERTENSÃO E DIABETES EM PARINTINS 

E A SAÚDE DO IDOSO. 

 

Ao se falar em qualidade de vida na velhice nos remetemos de imediato à saúde do 

idoso, dessa forma é importante destacar que o envelhecimento é um processo natural da vida 

que deve ser encarado com tal sem quaisquer estereótipos e/ou preconceitos. Silva afirma que 

“os idosos, nos seus aspectos biológico, psicológico e social apresentam transformações 

próprias, requerendo tipos de assistências diferenciadas, em especial a de saúde” (2004, p. 11). 

Pois, sabe-se que ao se tornar idoso o indivíduo passa por um processo de declínio de suas 

capacidades físicas e psicológicas devido aos fatores biológicos comuns ao ser humano, 

tornando-os assim seres mais frágeis e que necessitam de cuidados condizentes com suas 

especificidades, principalmente no que diz respeito à saúde. Entretanto, não podemos associar 

os aspectos biológicos dos idosos a uma incapacidade de viver em sociedade, tão pouco 

associar o envelhecimento a doença, como é encarado por muitos no meio social. 

No entanto, a fragilização que o corpo apresenta faz com que o idoso se torne 

vulnerável ao desenvolvimento de doenças, e dentre as diversas doenças pelas quais os idosos 

podem ser acometidos dá-se destaque às doenças crônicas, como afirma Silva (2004, p. 11) 

“atualmente, já se observa um predomínio das enfermidades crônicas não transmissíveis 

(hipertensão arterial, diabetes, artropatia, etc.)” nos idosos. 

Estas doenças necessitam receber uma atenção especial no que diz repeito ao seu 

tratamento, principalmente devido ao fato de as maiores causas de mortalidade e morbidade do 

país decorrerem dos agravos e complicações de saúde que afetam hipertensos e/ou diabéticos, 

devido estas serem doenças crônicas, ou seja, impassíveis de cura. Por tal motivo, se não 

forem tratadas da maneira adequada, de forma a se estabelecer um controle e mantê-lo, podem 

apresentar algumas complicações e agravos, que na maioria das vezes levam a óbito.  

Foi criado através da Portaria nº 371/GM, pelo Governo Federal, em 04 de março de 

2002, o SIS Hiperdia, um Sistema de Informação em Saúde por meio do qual objetiva cadastrar 

e acompanhar as pessoas hipertensas e/ou diabéticas do país que foram captados através do 

Plano de Reorganização da Atenção aos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 



 
 
 

                  

Diabetes Mellitus (DM), com ênfase na rede de Atenção Primária à Saúde (APS), sendo que 

esse plano foi criado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2001. 

Dentro do SIS Hiperdia existe o Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes, 

programa de iniciativa do Governo Federal implantado na maioria dos municípios brasileiros 

que tem como objetivo principal detectar pessoas hipertensas e diabéticas de sua localidade e 

desenvolver ações voltadas para o controle dessas patologias. Este programa busca 

desenvolver suas atividades como uma forma de controlar o número de doentes, para que a 

partir deste controle possa ser desenvolvidas ações voltadas para controlar os níveis de 

pressão e glicemia da população, bem como transmitir informações que possam preveni-las, 

como é estabelecido no Manual de Operações do Hiperdia (2002).  

Por ter um caráter preventivo e de manutenção da saúde, esse programa está 

inserido na Rede de Atenção Básica, que é considerada a porta de entrada do sistema de 

saúde, nela são realizadas serviços clínicos, exames laboratoriais, diagnóstico e tratamento de 

doenças, prevenção, dentre outros serviços considerados básicos para a promoção e proteção 

da saúde. Assim o Programa, sendo parte da Atenção Básica que tem como baldrame a 

Estratégia de Saúde na Família, que busca reorganizar a Atenção básica com vistas a efetivar 

os preceitos estabelecidos pelo SUS. Assim o programa tem atendimento realizado nas 

unidades de saúde do município pelos profissionais do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família) e também através do trabalho dos agentes comunitários de saúde que realizam visitas 

domiciliares diárias. 

 

2.1 Atividades e ações do programa: 

 

No que diz repeito as atividades e ações desenvolvidas pelo Programa, além do 

cadastro e acompanhamento, conta também com a aquisição e distribuição de medicamentos 

de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. Como é afirmado pelo inciso 

III do art. 3º da portaria 371/GM que estabelece o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, como parte integrante do Plano 

Nacional de Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Assim 

também é estabelecido na Política Nacional do Idoso, ao afirmar que o idoso tem direito a 

atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS); à distribuição gratuita de próteses 

e órteses e a remédios, principalmente os de uso continuado (hipertensão, diabetes). 



 
 
 

                  

Sobre no tratamento desenvolvido pelo programa, o qual classifica-se em 

medicamentoso4 e não medicamentoso5, como bem afirmam Oliveira & Reis (2007) através de 

um estudo realizado no Programa de Atenção à Saúde do Idoso (PROASI),  programa de 

extensão da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) do campus de Manaus. Assim 

também enfatiza a gerente do programa em entrevista para a pesquisa quando afirma que o 

tratamento “é um tripé: é medicação, é atividade física, é alimentação equilibrada pra poder 

manter os níveis dentro dos parâmetros normais”. 

O programa não conta com quaisquer atividades ou ações especificas para os 

idosos, o que seria importante para o desenvolvimento do tratamento das doenças, visto que 

estes indivíduos possuem especificidades próprias da idade e fazem com que muitas vezes 

eles não acompanhem o ritmo que as demais faixas etárias alcançam. Devido ao fato de que 

este não é um programa exclusivo para os idosos, mas sim para toda e qualquer pessoa que 

possui Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus, porém não se pode deixar de 

evidenciar que em Parintins o número de idosos sobressai aos das demais faixas etárias, como 

é possível ser observado de acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema de 

Informações do Programa - o SIS Hiperdia - desde o ano de 2000 a 2011 que apontam um total 

de 5.088 cadastrados, dos quais 2.691 são idosos, o equivalente a aproximadamente 52%, ou 

seja, mais da metade de todos os cadastrados são idosos. 

 

 2.2 Os profissionais do programa 

 

A partir da pesquisa a gerente do Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes 

afirmou que os profissionais diretamente ligados ao programa são os que compõem a Equipe 

de Saúde da Família, existentes em cada unidade de saúde, e o NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família) dá suporte a essas equipes, como já foi citado anteriormente. Estes 

profissionais devem ser os responsáveis pelas orientações e manutenção do tratamento dos 

usuários do programa, dentre os quais tem-se a presença de médicos, enfermeiros, dentistas, 

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, agentes comunitários 

de saúde e assistentes sociais. 

                                                           
4

 É utilizado aos pacientes que são considerados hipertensos e diabéticos leves, realizando um 
tratamento por meio de dieta, exercícios físicos e medicação leve quando necessário, dependendo do 
caso. 
5
 Usa-se uma dosagem de remédio mais forte, mas não deixando de lado a dieta e nem a prática de 

exercícios físicos, é utilizada com os diabéticos e hipertensos médio ou avançados. 



 
 
 

                  

Os profissionais desta equipe, cada um em sua área de atuação, devem 

desenvolver atividades junto aos usuários de forma a colaborar para o controle de sua 

enfermidade e manter sua pressão arterial e glicemia em níveis que lhe possibilitem uma 

melhor qualidade de saúde e de vida. 

No decorrer da pesquisa, dentre todos os profissionais que compõem a equipe do 

Programa pouco notou-se a presença do assistente social. Segundo Costa (2008, p.325) o 

trabalho do assistente social na saúde tem como lócus principal “assegurar que o usuário 

transite pelos diversos processos de atendimento segundo as normas estabelecidas de forma a 

seguir o fluxo pré-estabelecido de relações entre os diversos níveis de atenção a saúde 

estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde”, ou seja, o assistente social por meio de seu 

trabalho deve buscar garantir o acesso integral dos usuários do SUS a todos as suas unidades 

de serviços de acordo com suas necessidades. 

Nesse sentido, a mesma autora aponta que na atenção básica o assistente social 

assume um papel de orientador e esclarecedor quanto à realização de exames e inscrições nos 

programas oferecidos pela unidade, além de articulador de atividades educativas que visem 

informar aos usuários as principais questões que envolvem a saúde por meio da realização de 

reuniões e palestras, dentre outras atividades que tenham esse objetivo. Aqui, o principal 

instrumento de trabalho desse profissional é a linguagem e o conhecimento, a importância 

desses elementos como instrumentos do Serviço Social para a prática profissional do assistente 

social é destacado por Iamamoto (2001, p. 97) quando afirma que: 

Tendo como instrumento básico de trabalho a linguagem, as atividades desse 

trabalhador especializado encontram-se intimamente associadas à sua formação teórico-
metodológica, técnico-profissional e ético-política. Suas atividades dependem da 
competência na leitura e acompanhamento dos processos sociais, assim como no 
estabelecimento de relações e vínculos sociais com os sujeitos sociais junto aos quais 
atua.  

 

Assim, é necessário que o assistente social tenha conhecimento não apenas de 

suas competências e atribuições, mas também, conhecer de uma maneira geral as questões 

que envolvem a saúde, principalmente no que se refere ao discurso médico, de forma a 

relacioná-los para assim manter o usuário sempre informado de seus direitos, principalmente no 

que diz respeito às questões da saúde, já que está inserido nesta área de atuação. A realização 

dessas atividades possibilita ao profissional de serviço social a sua prática inter e 

multidisciplinar 

O que envolve inquestionavelmente o trabalho do assistente social, pois, este sendo 

um viabilizador de direitos deve estar atuante para que a participação dos usuários no que diz 



 
 
 

                  

respeito à elaboração, implementação de políticas públicas sejam efetivadas de forma a garantir 

a integralidade das ações desenvolvidas pelo SUS. 

Deste modo, também está relacionada à prática profissional do assistente social na 

saúde a humanização do atendimento, e a esse respeito Costa (2008) afirma que esta prática 

torna-se um grande desafio para o assistente social, pois está ligada a ideia de favor, assim 

cabe a este profissional romper com tal imagem desenvolvendo estratégias voltadas para a 

construção e fortalecimento da participação dos usuários na construção de condições objetivas 

de trabalho e de atendimento direcionados pelo SUS incluindo não somente a defesa de 

direitos, como também, a luta pela ampliação e estabelecimento de novos direitos.  

Portanto, é inegável que o papel profissional do assistente social é inerente no 

processo de consolidação dos direitos do idoso no que diz respeito à saúde, sendo, nesse 

sentido, de fundamental importância sua real atuação no Programa Municipal de Hipertensão e 

Diabetes do Município de Parintins. 

 

2.3. Avaliando o programa: visão do usuário. 

 

Com o objetivo de analisar a visão dos usuários e profissionais entrevistados a 

respeito da eficácia 6  das atividades e ações desenvolvidas pelo Programa Municipal de 

Hipertensão e Diabetes direcionados aos idosos cadastrados através do Centro de Saúde 

“Darlinda Ribeiro” desenvolveu-se um processo avaliativo. 

Durante tal processo, ao coadunarmos as respostas dos sujeitos da pesquisa, 

concluímos que os mesmos avaliam positivamente o programa. Compreendemos essa 

avaliação baseada no fato de que a existência desse no município já um ponto positivo, pois, 

mesmo com suas falhas, a ausência do mesmo afetaria significativamente no quadro de saúde 

do município, tendo em vista que o número de hipertensos e diabéticos existentes em Parintins 

é considerável em relação à totalidade populacional deste município. Contudo, não podemos 

deixar que esse fato oculte, ou minimize as dificuldades de implementação desse programa, 

visto que são dificuldades que podem ser enfrentadas de forma a garantir melhorias para o 

programa, mas que, devido a fatores muitas vezes externos ao programa, acabam sendo 

desconsiderados, o que prejudica não só o programa, mas principalmente seus usuários. 

                                                           
6
 No plano mais geral, a eficácia de um dado programa diz respeito à relação entre características e 

“qualidades” dos processos e sistemas de sua implementação, de um lado, e os resultados a que chega, 
de outro. (Draibe, 2001, p.35). 



 
 
 

                  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo no município o Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes como 

referência no tratamento dessas enfermidades e tomando as especificidades apresentadas 

pelas pessoas idosas, o desenvolvimento dessa pesquisa buscou fazer um estudo a respeito da 

implementação deste programa no que diz respeito à saúde da pessoa idosa. Assim traçamos o 

perfil do idoso como usuário do programa municipal, com vistas a desvendar suas percepções 

em relação ao atendimento desenvolvido pelo mesmo por meio, principalmente, do agente 

comunitário de saúde como um profissional inserido no programa que está em contato direto 

com estes usuários. 

Por serem enfermidades incuráveis a diabetes e hipertensão acarretam, em 

especial ao idoso, certa dependência, principalmente em relação aos medicamentos e por 

envolver mudanças em seus hábitos de vida, já que estas são necessários para que se possa 

mantê-las sobre controle, possibilitando a estes indivíduos a longevidade com qualidade de 

vida. Dessa forma vemos no Programa Municipal de Hipertensão e Diabetes um meio público 

que permite o acesso destes usuários a um tratamento para o controle destas patologias. 

A pesquisa buscou principalmente desvendar a percepção de seus usuários idosos 

quanto ao direcionamento do tratamento, percebemos que a grande maioria está satisfeita com 

o trabalho realizado pelo programa, esta satisfação encontrada nos idosos durante a pesquisa 

está baseada principalmente no fato de estes reconhecerem a necessidade de tratamento das 

enfermidades que são responsáveis por um grande número de óbitos ocorridos no país, assim, 

eles veem nesse tratamento a possibilidade de terem uma vida longa e que lhes permita viver 

bem. Isso pôde ser percebido também no processo avaliativo do programa feito com os 

envolvidos na pesquisa, em que tanto profissionais, quanto idosos, classificaram-no como 

sendo um bom programa.  

É certo que não podemos desvalorizar a importância da existência deste programa 

em Parintins, porém, a partir desse estudo foi possível revelar que existem muitas falhas 

administrativas no seu processo de implementação. Principalmente no que diz respeito à 

execução do tratamento, que apesar de ser enfatizado a distribuição dos medicamentos e suas 

“poucas” falhas, os demais processos desse tratamento (alimentação e atividades físicas) não 

são trabalhadas pelos profissionais envolvidos no programa, até mesmo a falta de profissionais 

que realizem estes processos, tornando a tríade (medicamentos/alimentação/atividade física), 



 
 
 

                  

tão ressaltada como fundamental ao controle das doenças, como um processo ainda a ser 

efetivado. Contudo, esse desafio ainda não é reconhecido pela gerência do programa, a qual 

culpabiliza os usuários pela falha no processo de tratamento devido a não adesão dos mesmos.  

Assim tomamos esta pesquisa como sendo de grande relevância para a população 

residente neste município, tendo em vista que poucos são os estudos relacionados a esta 

temática, que a nosso ver é de grande valor para uma melhor compreensão da importância do 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde voltadas para as especificidades de cada 

indivíduo, de forma a fazer cumprir as leis que estabelecem e garantem a concretização dos 

direitos humanos, efetivando com isso o SUS de forma a beneficiar toda a sociedade de acordo 

com o que foi proposto pelos populares durante o movimento de Reforma Sanitária, ao se 

propor acesso universal a saúde.  

Consequentemente falar de saúde do idoso não traz benefícios somente a essa 

parcela da população, mas sim a toda sociedade, visto que a velhice é uma fase natural da 

vida, e como apontam os estudos disponibilizados pelo IBGE a expectativa de vida vem 

aumento a cada ano no Brasil, o que implica dizer que uma parcela significativa da população 

brasileira é idosa, então cuidar da saúde do idoso hoje é não só pensar em uma qualidade de 

vida para os mesmos, muito além disso, é lutar pela efetivação dos direitos dos idosos de forma 

que no futuro a sociedade desfrute de políticas públicas que lhes garantam um envelhecer 

saudável. 
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