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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Meu nome é Nuria Quijano Frómeta, tenho 31 anos de idade, sou cubana, 

natural da província Guantánamo, onde cresci e termineI minha educação até o nível 

superior completo. Me graduei com o título Doutora em Medicina em 14 de julho de 

2009, pela Universidade de Ciências Medicas de Santiago de Cuba. Iniciei minha 

carreira profissional como médica em consultório médico da família Ullao Nuevo, zona 

rural do município Niceto Perez por dois anos. No ano 2009, iniciei uma residência 

médica em Medicina Geral Integral (MGI) e me graduei de especialista de primer grau 

em MGI em novembro de 2012, na Faculdade de Ciências Medicas de Guantánamo. 

Trabalhei no programa de atenção a gravidas de alto risco obstétrico por 

um ano e meio em Município de a Yaya; e depois em consultórios de médicos da 

família. 

Em julho de 2017 aderi ao Programa Mais Médicos para o Brasil e desde 

então atuo na cidade de Breves, estado do Pará há cerca de um ano. Estou lotada na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) Dr. Raimundo Adriano S. Da Silva, localizada 

na rua Anésio Cardoso Rodrigues, pertinho a ribeira do rio. 

Breves é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à 

Mesorregião do Marajó. Localiza-se no norte brasileiro ao sudoeste na Ilha de Marajó, 

criado o 25 de outubro de 1851. Localizada às proximidades do rio Parauaú. Com uma 

população estimada de 99 080 habitantes e extensão territorial de 9 562,240 km². 

Sendo, portanto, a maior e principal cidade da Ilha de Marajó. Apresenta regiões 

urbanas, rural, povoados e comunidades ribeirinhas. Curiosamente, trata-se de uma 

cidade cercada por rios e igarapés. O fato é que ao se abrir uma torneira em qualquer 

ponto da cidade, obtém-se água de coloração enferrujada e cheiro desagradável, 

evidenciando a impossibilidade de seu consumo por seres humanos. 

O posto de saúde onde eu trabalho está composto por três estratégias de 

saúde da família, trabalhamos três médicos, três enfermeiras, nove técnicas de 

enfermagem, uma doutora odontóloga, uma técnica em odontologia, e 21 agentes 

comunitários de saúde, cuja área de abrangência atende aos povos Ribeirinhos 

pertencentes ao município Breves. 
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O território adscrito à ESF corresponde a várias áreas consideradas de risco 

devido à presença de famílias de baixo nível socioeconômico e educacional, 

população com pouca cultura sanitária, ausência de saneamento básico adequado e 

presença de esgoto a céu aberto perto dos domicílios, as residências não recebem 

água encanada. Há oito Igrejas católicas e oito das outras religiões (Evangélicas, 

Assembleia de Deus e Congregação Cristã, Adventista), 26 escolas públicas, 10 

quadras de esportes. Também há nove postos de saúde só com técnicos em 

enfermagem. A população atendida abrange um total de 6439 usuários, segundo 

dados de dezembro de 2016 fornecidos pelo SIAB (Sistema de Informação da Atenção 

Básica). As doenças mais prevalentes nos atendimentos são: parasitoses intestinais, 

infecções de vias aéreas superiores, lombalgia, diarreias, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), diabetes mellitus, dislipidemia e cardiopatia isquêmica. 

Brasil como todos os países do mundo está entrando em um período de 

envelhecimento rápido. É importante abordar que o envelhecimento de uma 

população não pode nunca ser visto como um fato isolado ou de pouca importância. 

Ele tem inúmeros reflexos na vida social fundamentalmente na saúde e assistência 

médica. No município de Breves, as pessoas acima de 60 anos representam um grupo 

populacional muito grande, com número de pacientes com HAS e DM bastante alto 

entre os mesmos. Pode-se observar no município de Breves um envelhecimento 

progressivo da população através da análise da pirâmide populacional invertida, onde 

temos um total de 910 pessoas com idade acima de 60 anos acompanhadas na UBS. 

O Projeto de Intervenção na ESF foi sobre atenção de idosos com o título: 

Melhoria da Atenção Saúde dos pacientes idosos cadastrados na Unidade de Saúde 

Ribeirinho; nas comunidades Ribeirinhas no município Breves, PA” (vide ANEXO 1). 

O presente trabalho é um projeto de intervenção com uma proposta de 

trabalhar com pacientes idosos para melhorar sua saúde, por meio de ações de 

Imunizações, promoção da atividade física e hábitos alimentares saudáveis para 

eliminar a obesidade e o sedentarismo, melhorar a saúde bucal, a saúde mental, no 

diagnóstico e tratamento de problemas clínicos em geral, a participação em os 

grupos de idosos, onde falamos sobre os riscos que tem para a saúde os mau 

hábitos, incrementar o número de atividades neste grupo alvo, comprometer toda a 

família, profissional da saúde, Prefeitura do Município, para que eles enfrentar o 

envelhecimento com boas condições de Saúde Geral. Nosso objetivo é de melhorar 

a Atenção a Saúde dos Idosos na UBS Ribeirinho, Pará. 
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63 
60 

2. ESTUDO DE CASO CLINICO 

 
 

Paciente Maria Soares de Gama, feminina, de 60 anos de idade, dona de 

casa, com baixa escolaridade; casada com Pedro Gama Perez, de 63 anos de 

idade, fumador, obeso e hipertenso; tem 3 filhos, Rosiane (39 anos), João e Michel 

(36 anos). Moram na Vila Intel o casal com seu filho menor, a casa encontra-se 

localizada na ribeira do rio Parauau, a mesma e de madeira, incluindo o chão e teto 

de telha de barro, conta com 3 habitações, uma pequena sala, uma cozinha, o 

banheiro é rustico fica fora de casa e não tem vaso sanitário; o agua de consumo 

proveniente do mesmo rio, tratada com sulfato de magnésio e hipoclorito, este 

último em ocações. 

 

 
Genograma. 
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Dona Maria assiste a consulta, refere que está passando ruim, com cefaleia 

ocasional, fadiga, com muita fome e bebe muita agua, por isso tem que ir com 

frequência ao banheiro para fazer xi-xi. Além disso, nota que aumentou de peso nos 

últimos 3 meses e as feridas demoram em sarar. Não faz restrições alimentares e 

sedentária. 

APP obstétrico G6 P5 A1. Na ultimas gravidez engordo muito e o peso de seu 

filho ao nascer: 4360g. 

APF: mãe obesa (falecida) e pai dislipidemia. Nega antecedentes de DM. 

 
Ao exame físico: 

 
Altura: 1,66 m Peso: 92,800 kg IMC:33,7 kg/m2 

Temperatura: 36.5 

Marcha: sem dificuldade 

Tecido adiposo: aumentado 

TCS: não edema. 

Pele: de cor própria a rasa e cor, sem lesões hipocrômicas, nem feridas ou 

ulceras. 

Mucosas: coradas e úmidas. 

Tiroide: não visível, sem alterações. 

Aparelho cardiovascular: batimentos cardíacos rítmicos de boa tonificação, 

sem sopros cardíacos. Pulsos presente e sincrônicos. PA: 130 / 80 mmHg. P: 80 bpm. 

Aparelho respiratório: MV audível, sem estertores FR 18 bpm. 

 
Abdome: Globuloso, ausência de circulação colateral, segue os movimentos 

respiratórios. Não dor a palpação superficial e profunda. Não viceromegalia. Ruídos 

Hidroaéreos normais. Cintura: 92 cm. 

Extremidades sem alterações. 

Resto do exame sem alterações. 
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Se lhe realiza glicemia no posto de saúde, constata-se cifras de 148 mg/dl. 

 
Tendo em conta a avaliação clínica de Maria Madalena na consulta junto aos 

sintomas e sinais apresentados neste se têm as seguintes impressões diagnósticas: 

Obesidade. 

Hiperglicemia. 

 
 

É indicado os seguintes exames complementares, os quais são agendados 

para após 3 dias seguinte à consulta: 

Glicemia em jejum, 

Hemoglobina glicada, 

Colesterol total e frações, 

Triglicerídeos, 

Creatinina, 

Exame comum de urina. 

Microalbuminúria, 

ECG. 

 
Exame parasitológico de fezes. (Tomar agua proveniente do rio sem tratar 

adequadamente) 

Se lhe orienta: 

 
Dieta hipocalórica, hipossódica, pobre em gorduras saturadas; rica em frutas, 

cereais integrais, legumes, verduras e vegetal, com 6 refeições ao dia. Evitas os 

alimentos que contem açúcar comum. 

Prática de exercícios pelo menos 3x/semana. 

 
Manter adequada higiene pessoal e da casa (evitar o acúmulo do lixo, manter 

limpa a cozinha e o banheiro). 
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Tratar o agua de consumo trata com hipoclorito ou fervida, preferentemente. 

Lavado adequado das frutas, verduras e legumes antes do seu consumo. 

Boa cocção dos alimentos (evitar comer as carnes feitas em churrascos sem 

ser bem asadas), além de tentar evitar o consumo de alimentos e sucos feitos na rua 

que sejam suspeitos de não contar com boa higiene durante a sua preparação. 

Manter tampados os recipientes destinados à coleta e armazenamento da água 

de consumo. 

Agendamos sua volta dentro de 15 dias para a avaliação dos resultados dos 

exames indicados e a toma de novas condutas terapêuticas se precisa. 

Assim como a visita domiciliar dentro de 7 dias para ser feita em conjunto aos 

ACS, avaliando o resultado das medidas de promoção e prevenção indicadas para a 

paciente e a família e a realização dos exames. 

Na visita domiciliaria falamos com seus filhos e marido sobre a situação de 

saúde de Maria, e a necessidade de eles ajudar em seu tratamento não farmacológico, 

além do apoio psicológico que devíamos oferecer todos. Constatamos que é uma 

família harmoniosa, com boas relações pessoais, onde prevalece a unidade. 

Evolução 1. Após 15 dias da primeira consulta. 

 
Maria Madalena volta a consulta para avaliação dos resultados de exames e 

das orientações. Refere que ainda está com poliúria, polifagia, polidipsia, um pouco 

fatiga a vezes. Não conseguiu fazer exercícios físicos. 

Exame físico: 

 
Altura: 1,66 m Peso: 91,500 kg IMC:33,2 kg/m2 

Temperatura: 36.3 

Pulso 82 bpm P/A 125/85 mmHg FR 17 resp/ minuto. 

Resto sem alterações. 

Resultados de exames: 

Glicemia de jejum: 196 mg/dl 
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Hb glicada 9,5 % 

Colesterol total: 330 mg/dl 

Colesterol LDL: 210 mg/dl 

Colesterol HDL: 45 mg/dl 

Triglicérides: 300 mg/dl 

Creatinina: 0,9mg/dl 

Exame comum de urina: glicosúria+++. 

Fezes: Cisto de Giardia Lamblia. 

ID: Idosa 

 
Diabetes Mellitus tipo 2 

Dislipidemia 

Obesidade 

Verminoses. 

Conduta: 

 
Orientações dietéticas. Alimentação saudável. 

 
Tomar agua fervida ou mineral ou trata com hipoclorito. 

Cuidado adequados dos pés e pele. 

Pratica de exercícios físicos 3 vezes por semana. 

 
Lavado adequado das frutas, verduras e legumes antes do seu consumo. 

Lavados das mãos depois de sai do banheiro e antes de alimentar-se. 

Manter tampados os recipientes destinados à coleta e armazenamento da água 

de consumo. 

Tratamento farmacológico: metformina 850mg após café de manhã, 

ASS Infantil 100mg ao dia, 

Sinvastatina 20mg às 21 h, 
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Secnidazol (1000mg) 02 comprimidos após almoço dose única. 

 
Agendamos consulta com Nutricionista (NASF) para melhor controle da dieta e 

o peso. 

Agendamos a volta para dentro 1 mês. 

 
Evolução 2; após 1 mês de tratamento farmacológico. 

 
Paciente assintomática. 

 
Exame físico:  

Altura: 1,66 m Peso: 89,100 kg IMC 32.4 

Temperatura: 36.3 
  

Pulso 80 bpm P/A 120/80 mmHg FR 18 resp/ minuto. 

 
Resto sem alterações. 

Resultados de exames: 

Glicemia de jejum: 107 mg/dl 

Hb glicada 7,0 % 

Colesterol total: 251 mg/dl 

Triglicérides: 230 mg/dl 

Creatinina: 1,0 mg/dl 

 
Exame comum de urina: sem alterações. 

Fezes: negativa. 

Decidimos manter a mesma conduta terapêutica. 

 
 
 

Ainda, Maria está em acompanhamento com a nutricionista e a equipe. Há 

logrou perder 5 kg em 2 meses, refere sentir-se melhor, os exames laboratoriais 

ficarem dentro da normalidade (glicemia, colesterol, triglicerídeos, urina e fezes), 

modificou o estilo de vida fazendo exercícios físicos em casa 4 vezes por semana e 

tem uma dieta saudável. 
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Expressão clínica do DM no idoso: 

 
Na pessoa idosa, a forma mais freqüente de apresentação do DM é um achado 

casual devido a uma doença intercorrente (habitualmente infecções), uma 

manifestação de complicação típica do diabetes a longo prazo (doença 

cerebrovascular, infarto do miocárdio, arteriopatia periférica), um exame de saúde ou 

um exame de glicemia não diretamente relacionado com a suspeita de diabetes 

Outras formas de apresentação são aumento da sede - polidipsia, aumento da 

micção - poliúria, aumento do apetite, fadiga, visão turva, infecções que curam 

lentamente, impotência em homens. Mais raramente o quadro de início é uma 

condição caracterizada por deterioração cerebral favorecida por desidratação crônica 

e eventual, ocorrência de hiponatremia e, ocasionalmente, é possível observar casos 

que se apresentam como síndromes dolorosas, que são confundidas com 

radiculopatias e que correspondem à neuropatia diabética. 

 

 
Em alguns casos o diagnóstico se estabelece pela primeira vez por um 

descontrole hiperosmolar precipitado, devido a uma infecção aguda, habitualmente 

uma pneumonia, em que o estado de consciência alterado e a desidratação, 

contribuem para o desenvolvimento do quadro. Com a redução da taxa de filtração 

glomerular no idoso, há redução da diurese osmótica e, conseqüentemente, 

diminuição das perdas de água e sal normalmente associadas à hiperglicemia. O 

limiar renal para a eliminação da glicose na urina pode aumentar com o 

envelhecimento. A eliminação de glicose pela urina – glicosúria - pode não aparecer 

até que os níveis glicêmicos atinjam níveis superiores a 200 mg/dl, entretanto há 

relatos de níveis de até 300 mg/dl sem poliúria. Pode haver glicosúria sem 

hiperglicemia, em conseqüência de distúrbio tubular, o que pode ocasionar um 

diagnóstico equivocado de DM. Um fato a destacar é que, se a poliúria está presente 

no idoso, muitas vezes não é pensada como sendo causada por DM, mas, 

freqüentemente, por hipertrofia prostática, cistites e incontinência urinária, entre outras 

causas. A polidipsia é um alarme comum de estado hiperosmolar nas pessoas mais 

jovens, mas as pessoas idosas podem apresentar grave depleção de espaço 

extracelular, hiperosmolaridade e mesmo coma, sem aviso prévio e sem polidipsia. 



13 
 

Uma alteração relacionada com o centro osmoregulador no hipotálamo pode ser a 

responsável por essa aparente falta de resposta ao aumento da osmolaridade sérica. 

As pessoas idosas raramente desenvolvem cetoacidose, mas podem entrar em 

estado de hiperosmolaridade e fazer sua apresentação inicial com confusão, coma ou 

sinais neurológicos focais. Podem ainda apresentar queixas inespecíficas como: 

fraqueza, fadiga, perda da vitalidade ou infecções menos importantes da pele e 

tecidos moles, como a monilíase vulvo-vaginal. Como regra, na presença de prurido 

vulvar pense em monilíase; na presença de monilíase, pense em diabetes. Os 

profissionais devem ficar atentos, pois freqüentemente os sintomas iniciais de DM são 

anormalidades neurológicas ou neuropatias, tanto cranianas como periférica. 

Independentemente da idade, os critérios diagnósticos são os mesmos. Deve-se 

recordar que tais critérios são estabelecidos para pessoas não submetidas a situações 

de estresse (doença aguda, cirurgia, traumatismos severos etc). Junto a essas 

situações, que podem ocorrer em qualquer idade, no idoso existem outras condições 

que também podem elevar temporariamente a glicemia, como por exemplo, a 

imobilidade prolongada. 

 

 
Propõe-se o seguinte algoritmo diagnóstico: 

 
O idoso apresenta particularidades que o profissional de saúde deve levar em 

conta para proporcionar-lhe a melhor assistência possível. A historia clínica 

convencional não é o bastante, é necessário indagar sobre o que a pessoa sabe, seus 

hábitos de vida e seu ambiente familiar e social. Ao estabelecer o diagnóstico, 

convém: 

• Fazer uma estimativa da expectativa de vida da pessoa em função de sua 

idade e co-morbidades ao momento do diagnóstico. 

• Conhecer a história da morbidade associada: transtornos psiquiátricos como 

depressão ou demência, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial etc. 

• Fazer revisão sistemática e avaliação funcional, por exames complementares, 

se necessário, dos principais órgãos e sistemas que são alvos de lesões em 

decorrência do diabetes, tais como: 

• visão – avaliação de fundo de olho; 
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• sistema nervoso – lesões cerebrovasculares manifestas e silenciosas e 

neuropatia periférica; 

• sistema cardiovascular – lesões coronarianas e ateromatosas difusas 

manifestas ou silenciosas; 

• rins – avaliação da função renal; 

 
• lesões cutâneas – mal perfurante (pé diabético); e 

 
• infecções bacterianas assintomáticas ou com manifestações atípicas – 

cistites, pneumonia. 

• Avaliar o estado funcional. 

 
• Reconhecer a presença de manifestações tardias e estimar sua magnitude. 

 
• Avaliar cuidadosamente a complexidade do regime terapêutico vigente e do 

que é proposto para estimar sua viabilidade e as possibilidades reais de adesão e 

disponibilidade financeira. 

• Estimar o grau de compromisso do idoso e de sua família com o programa 

terapêutico. 

• Avaliar as possibilidades de acesso aos serviços de apoio para um correto 

acompanhamento. 

 

 
No processo de tomada de decisões, que vem após o estabelecimento do 

diagnóstico de diabetes, deve-se prestar especial atenção nos riscos que o 

profissional de saúde incorre quando trata ou deixa de tratar a pessoa idosa. O 

tratamento da hiperglicemia apresenta sempre, em maior ou menor grau, o risco de 

hipoglicemia. Os medicamentos devem ser administrados sob observação, 

especialmente, em pessoas que sofrem de insuficiência hepática ou renal. Por outro 

lado, o tratamento superficial ou a abstenção terapêutica podem provocar o desenvol- 

vimento de um coma hiperosmolar, quando houver eventos que favoreçam uma 

desidratação, ou uma agressão ou situação de estresse. O não-tratamento pode 

também aumentar o risco de infecções, perda de autonomia, desnutrição, e ainda, 

apresentar manifestações tardias. No idoso independente, a autovigilância dos 
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sintomas e da glicemia é tão importante quanto em qualquer outra idade. No idoso 

dependente, o trabalho de vigilância deve ser assumido pelo cuidador. Em tais 

condições, sempre se deve avaliar a qualidade da ajuda em casa. 

Em todos os casos, as prioridades são nesta ordem: 

 
• Estabilizar a glicose sérica e evitar as complicações da doença, tanto sobre 

a morbimortalidade como sobre as funções. 

• Controle dos outros fatores de risco (sobretudo a hipertensão), para a 

prevenção das complicações macrovasculares, que pode se desenvolver em curtos 

períodos de tempo (5-10 anos), especialmente, em presença de outros fatores de risco 

vascular (hipertensão e hipercolesterolemia); é tão importante quanto o controle da 

glicemia. 

Critérios de controle: 

 
• Aceitável: glicemia de jejum: 100-120mg/dl glicemia pós-prandial 

<180 mg/dl 

 
• A hemoglobina glicosilada acima do valor normal do método em geral, deve 

ser menor que 7%. 

• Pessoas com complicações crônicas: glicemia de jejum <150 mg/dl e glicemia 

pós-prandial <220 mg/dl. 

• Evitar a hipoglicemia secundária ao tratamento. 

 
• Evitar o coma hiperosmolar. 

 
• Evitar a astenia e a desidratação. 

 
• Manter o peso estável. Na ausência de sobrepeso, deve-se evitar as dietas 

que conduzam à desnutrição. 

Em cada consulta de rotina, é necessário avaliar na pessoa idosa: 

 
• Estado geral, a sensação subjetiva de bem-estar. 

 
• Nível de autonomia. 

 
• Qualidade da autovigilância e autocuidado. 
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• Peso-IMC e medida da cintura. 

 
• Tomada da pressão arterial (de pé e em decúbito). 

 
• Exame dos pés: estado da pele e sensibilidade. 

 
• Glicemia de jejum. A cada 12 meses, devem ser avaliados: 

 
• Estado mental. 

 
• Órgãos de sentidos, em particular os olhos. 

 
• Lipídios sanguíneos. 

 
 
 

A busca e reconhecimento de alterações do estado mental, é particularmente 

importante, pois, a prevalência é alta entre os idosos diabéticos e que incidem 

significativamente sobre os resultados do tratamento, como ocorre na deterioração 

cognitiva e na depressão. 

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, também é um instrumento valioso que 

auxiliará na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de fragilização. Para 

os profissionais de saúde, possibilita o planejamento, organização das ações e um 

melhor acompanhamento do estado de saúde dessa população. Para as pessoas 

idosas é um instrumento de cidadania, onde terá em mãos informações relevantes 

para o melhor acompanhamento de sua saúde. A Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa e o Caderno de Atenção Básica Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa 

representam dois importantes instrumentos de fortalecimento da atenção básica 
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3. PROMOÇÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, E NIVEÍS DE 

PREVENÇAO 

 
 

Considera-se que a atenção básica é a porta de entrada preferencial de todo o 

Sistema de Saúde, inclusive daquelas pessoas que demandam um cuidado em saúde 

mental; atraves de um conjunto de ações de Saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 

de saúde e autonomia das pessoas. Busca-se resgatar a singularidade de cada 

usuário, investindo no seu comprometimento com o tratamento, apostando em seu 

protagonismo, tentando romper com a lógica de que a doença é sua identidade e de 

que a medicação é a ‘única’ responsável pelas melhoras; investir nas suas 

potencialidades; auxiliar na formação de laços sociais e apostar na força do território 

como alternativa para a reabilitação social. 

O trabalho na Atenção Básica é longitudinal, ou seja, que o cuidado à saúde 

das pessoas deve acontecer ao longo do tempo, independentemente de o usuário 

estar com alguma doença. Portanto, trata-se de um acompanhamento processual. A 

proximidade com o usuário, seu território e sua realidade vão auxiliar a construção 

deste processo de cuidado em que se espera uma fortificação do vínculo entre 

profissional de Saúde e usuário. 

A Política Nacional de Saúde Mental, inspirada na reforma psiquiátrica 

brasileira, propõe que as práticas de saúde mental na atenção básica devam ser 

substitutivas ao modelo tradicional e não medicalizantes ou produtoras da 

psiquiatrização e psicologização do sujeito e de suas necessidades. Por isso, é 

necessária a articulação da rede de cuidados, tendo como objetivo a integralidade do 

sujeito, constituindo um processo de trabalho voltado para as necessidades singulares 

e sociais e não somente para as demandas. Dentro dessa perspectiva, a família é 

requisitada como parceira dos novos serviços e reafirmada como um dos possíveis 

espaços do provimento de cuidado (ROSA, 2004), passando a ser concebida como 

necessária e aliada no cuidado de seu familiar em sofrimento psíquico. 
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Na articulação entre a saúde mental e a atenção básica o apoio matricial 

constitui um arranjo organizacional que visa ações conjuntas. Nesse arranjo, o 

profissional da saúde mental responsável pelo apoio participa de reuniões de 

planejamento das equipes de ESF, realiza ações de supervisão, discussão de casos, 

atendimento compartilhado e atendimento específico, além de participar das 

iniciativas de capacitação. Esse compartilhamento se produz em forma de co- 

responsabilização pelos casos, que pode se efetivar por meio de discussões 

conjuntas, intervenções junto às famílias e comunidades. Uma forma de implementar 

o apoio matricial é através dos NASF (Núcleo de Apoio à saúde da Família) e/ou CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial). 

Nos, como professionais da atenção básica, sabemos por experiência própria 

que são muitas as pessoas que buscam ajuda profissional por causa de transtornos 

mentais (leves e graves). Mas na realidade atual do SUS, é grande o número de 

pacientes portadores de psicoses crônicas que são acompanhados quase que 

exclusivamente por generalistas, sendo de fato, é que muitos se limitam ao 

fornecimento de medicação. 

Durante meu primeiro ano de trabalho na ESF Ribeirinho III, percebi que os 

usuários com transtornos mentais que procuravam o posto para renovação de 

receituários controlados não agendavam consultas, apenas chegavam na recepção e 

pediam encaixa-lo porque referiam que ¨era para renovar a receita velha, que já 

venceu¨. Diante esta prática habitual e frequente, eu tiver que implementar uma 

estratégia, já que o registro das informações no prontuário medico é obrigatório; além 

disso, a consulta medica é o momento oportuno de conhecer ao paciente, seus 

medos, os fatores de risco e/ou a presença de co-morbidades, traçando os planos de 

intervenção integral para o paciente e a família. 

A partir desse momento as consultas de saúde mental, começaram a agendar- 

se e os dados da cada paciente ficaram registrado em um livro de controle para estes 

casos, tinindo um livro para cada microáreas e os dados são organizados por ordem 

alfabética para melhor acesso, (dados coletados no livro: nome completo, data de 

nascimento, endereço, diagnostico, tratamento prescrito com a data e quantidade de 

comprimidos, outras doenças associadas e seus tratamentos, e nome do ACS 

responsável da área, no caso de ser menor de idade os dados do familiar 

responsável). Este instrumento de trabalho foi de muita ajuda na organização do 
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atendimento deste grupo de pacientes, permitindo identificar cada usuário, conhecer 

suas peculiaridades, além de ter um controle estrito de seu acompanhamento. 

E valido ressaltar que no início, tiver que enfrentar dissimiles dificuldades pois 

os pacientes tinham a percepção equivoca do papel do médico da ESF, para eles nos 

só podíamos renovar sua receita, posto que seu acompanhamento seria feito por o 

psiquiatra do CAPS, pois não contamos com profissionais de saúde mental em o 

NASF. Inicialmente os pacientes ficaram desconfiados e insatisfeito pois tinham que 

agendar as consultas de forma antecipada o e aguardar na sala de espera com o resto 

dos pacientes; mais com o transcurso do tempo se evidenciaram bons resultados na 

saúde deste grupo, diminuindo o número de atendimentos da psiquiatria, além de 

lograr maior adesão ao tratamento, menor recaídas das doenças, e incluir a família no 

tratamento e como suporte vital no cuidado continuo deste paciente. Segundo o 

Caderno de Atenção Básica de Saúde Mental (CAB Nº 34, 2013) ¨é importante afirmar 

que, mesmo os pacientes acompanhados por serviços especializados da rede de 

atenção psicossocial (como os CAPS), devem continuar sendo acompanhados pela 

rede básica de Saúde, já que, além de demandas psiquiátricas e psíquicas, esse 

usuário precisa continuar sendo assistido em suas necessidades clínicas¨. 

Por tanto, isto também ajudo a implementar outras ações de promoção e 

prevenção, como: identificação de patologias associadas (obesidade, HAS, DM, entre 

outras) e seu tratamento, já que podem ser agravados por algumas das medicações 

mais usadas no tratamento das psicoses; mulheres que não fazem rastreamento para 

câncer de colo de útero nem para câncer de mama ou homens sem rastreamento para 

câncer de próstata; mulheres em idade fértil sem acompanhamento na consulta de 

Planejamento Familiar; pacientes com fatores de risco modificáveis sem plano 

terapêutico para esses fatores; usuários sem acompanhamento regular com o 

especialista há anos; identificação de situações de vulnerabilidade social, econômica 

e ambiental, etc. Ademais, das intervenções psicoeducacionais simples e, 

principalmente, a intermediação de ações intersetoriais. Essas visam aumentar a 

capacidade das pessoas que sofrem com transtornos mentais graves e persistentes 

de exercitarem sua cidadania. Ou seja, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer 

amigos, namorar, frequentar espaços públicos, participar das decisões que 

influenciam em sua vida. Essas são ações que dependem de inserção no território, e 
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é por isso que a Atenção Básica tem tanto a contribuir e aprender com o trabalho dos 

CAPS. 

Considero que nosso atendimento médico em saúde mental segue sendo um 

desafio muito grande. O apoio matricial em saúde mental está sendo feito por o CAPS, 

resolvendo os casos mais agudos. Porém também acho que está faltando capacitação 

nesse aspecto por parte do apoio matricial, para poder atender e abordar melhor esses 

pacientes. 

Em minha experiência temos muitos poucos idosos com doença mental, 

criamos um grupo de idosos na UBS onde fundamentalmente se brindam orientações 

para lograr envelhecimento com saúde mental, não só baseadas em doenças. O 

objetivo fundamental do grupo é promover a saúde mental no idoso, informar sobre o 

processo de envelhecimento, promover os hábitos de vida saudáveis, combater o 

isolamento social e a solidão, reforçar ou encontrar projetos/significados de vida, e 

promover o envolvimento social. 

Sensibilizar as famílias para esta etapa da vida, como o estabelecer de relações 

interpessoais satisfatórias pode contribuir no processo de adaptação do idoso, dar- 

lhes conhecimentos e competências não só para lidar com o seu familiar como 

também para serem pioneiros na aceitação e preparação do seu próprio processo de 

envelhecimento. 

Atenção saúde mental, tem um papel primordial na manutenção e promoção 

da qualidade de vida das populações idosas. Sensibilizar as famílias para esta etapa 

da vida, como o estabelecer de relações interpessoais satisfatórias pode contribuir no 

processo de adaptação do idoso, dar-lhes conhecimentos e competências não só para 

lidar com o seu familiar como também para serem pioneiros na aceitação e preparação 

do seu próprio processo de envelhecimento. 

É fundamental conhecer os recursos que a comunidade dispõe no apoio aos 

diferentes níveis, assim como contribuir com sugestões pertinentes e fundamentadas 

nas políticas sociais. Na atenção de saúde mental com as suas competências e 

habilidades pode contribuir para a promoção do envelhecimento ativo e saudável das 

comunidades intervindo, ao mesmo tempo, na prevenção da doença mental no idoso. 
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4. VISITA DOMICILIAR 

 
 

A atenção básica se constituiu como o primeiro contato dos usuários com o 

sistema de saúde. Dentro desse enfoque, é responsabilidade das equipes de atenção 

básica atenderem os cidadãos conforme suas necessidades em saúde. Essas 

necessidades, que são produzidas socialmente, muitas vezes se traduzem também 

pela dificuldade que algumas pessoas possuem em acessar os serviços de saúde, 

seja pelas barreiras geográficas, pelas longas distâncias, pela forma como são 

organizados, seja pelo seu estado de saúde, que, muitas vezes, os impedem de se 

deslocarem até esses serviços, exigindo que a assistência seja dispensada em nível 

domiciliar (BRASIL,2012). 

Segundo, Santos e Morais (2011), a ESF é uma das estratégias de governo, 

institucionalizada para reorganizar a prática assistencial de saúde possuindo como 

eixo condutor a modificação do modelo assistencial, modificando o modelo de 

assistência medicalizado e individual para um modelo que deverá ser centrada na 

família, focada a partir de contexto físico e social em que vive. Assim, pressupõe o 

estabelecimento de vínculo, de corresponsabilidade, de desenvolvimento de 

autonomia entre os trabalhadores de saúde e as pessoas que vivem no território da 

área de abrangência de cada equipe. 

A portaria Nº 825, de 25 de abril de 2016, define atenção domiciliar (AD) como 

uma modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, 

reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo 

continuidade de cuidados. Podendo ainda ser definida como um conjunto de ações 

de saúde voltadas para o atendimento tanto educativo como assistencial. Constitui-se 

como uma atividade educativa e assistencial que possibilita uma interação mais 

efetiva entre os membros da equipe de saúde, na medida em que possibilita o convívio 

desta com a realidade vivenciada pelo usuário-família, proporcionando ao profissional 

o conhecimento das condições socioeconômicas, culturais e ambientais onde 

trabalha. Também é utilizada para realizar inquéritos, cadastramentos, controle de 

usuários faltosos, controle de focos epidêmico (SANTOS e MORAIS, 2011). 
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Todas as visitas são discutidas nas reuniões de equipe, os casos são trazidos, 

geralmente pelas agentes comunitárias, e então é avaliado junto a equipe 

multiprofissional a necessidade da realização da VD. Algumas vezes, não tão 

comumente, o próprio familiar vem até a UBS e solicita a visita. E também outros 

serviços da rede solicitam VD da nossa equipe, como o pronto atendimento, quando 

percebe a presença rotineira do paciente no PA; a assistência social, conselho tutelar, 

escolas entre outros, quando percebem algum caso problema. Fora essas demandas, 

também realizamos VD sistemática à pacientes em situações ou doenças agudas que 

incapacitam o paciente a vir até a Unidade de saúde (US); pacientes acometidos por 

doença terminal ou paliativo; visita periódica para pacientes com incapacidade 

funcionais, idosos acamados ou que moram sozinhos; visitas aos pacientes egressos 

hospitalares; puérpera e recém-nascido-nascido. A realização da visita é realizada em 

um turno semanal, geralmente a VD é realizada pela enfermeira, médica e agentes 

comunitárias no domicílio então realizamos uma abordagem multiprofissional ao 

problema em questão, realizando encaminhamentos quando necessário, focando em 

atividades de promoção, prevenção e reabilitação. Assim se alcançaram os objetivos 

segundo a portaria Nº 825, de 25 de abril de 2016: A redução da demanda por 

atendimento hospitalar e do período de permanência de usuários internados. Também 

a humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários; e 

a de institucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS. 

No caso da minha UBS, a necessidade de assistência domiciliar é identificada 

pela ESF, mediante a visita do agente comunitário de saúde ou pela solicitação do 

próprio paciente, familiar ou vizinhos. 

 
Há um mês a ESF fez uma visita domiciliar, a petição de um familiar ao 

agente de saúde, a o senhor Pedro, de 63 anos de idade, acamado, com uma 

paraplegia nos membros inferiores há 3 anos, além de uma afasia global como 

sequela de um acidente cerebrovascular isquêmico, o mesmo com antecedentes de 

Hipertensão Arterial e tratamento de Enalapril 10mg duas vezes por dia e 

Hidroclorotiazida 25 mg ao dia. A filha dele Rosiane, quem é sua cuidadora, solicitou 

a visita, pois refere que seu pai está há duas semanas com uma febre de 38 graus, 

além de notar que as urinas deles estão escuras e com um cheiro forte, por esse 

motivo e por conta própria o familiar realizou um exame de urocultura com 

antibiograma em um laboratório particular e resultado já estava pronto para ser 

avaliado. Durante o interrogatório a 
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sua filha, ela refere que medicou com Paracetamol para o controle da febre e com 

Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias sem consultar com um médico. 

Também alega que o paciente usa fraudas devido a uma incontinência urinaria e a 

mesma é trocada várias vezes ao dia. 

 
Ao exame físico se constatou o seguinte: 

 
 Temperatura: 38.5 graus. 

 FR: 18 rpm. 

 FC: 78 bpm. 

 Mucosas: coradas e hidratadas. 

 Aparelho Respiratório: Murmúrio vesicular normal, não apresenta 

estertores. 

 Aparelho Cardiovascular: Ruídos cardíacos de ritmo normal, não 

apresenta sopros. PA: 120/80 mmHg. 

 Abdômen: Sem alterações, não apresenta massas palpables nem 

tumorações, não reação de dor durante a palpação. 

 TCS: não presença de edema. 

 Sistema Nervoso: paciente que não coopera ao interrogatório por 

apresentar afasia global, além de uma paraplegia nos membros inferiores. 

 
Resultado de exame de urocultura: mais de 100 mil colônias de Escherichia 

Coli, sensíveis a Nitrofuratoina, Gentamicina e Ceftriaxona. 

 
O paciente foi diagnosticado com uma infecção do trato urinário. 

 
Tendo em conta os critérios de inclusão do usuário da assistência domiciliar, 

como a presença de um cuidador (neste caso é a filha dele), o desejo da família de 

que o paciente seja acompanhado pela equipe mediante as visitas domiciliares, a 

condição clinica apresentada pelo senhor de compromisso e perda funcional além da 

dependência para a realização das atividades da vida diária, e o fato de que o paciente 

mora na área da abrangência da UBS, a ESF decidiu acompanhar e tratar o caso por 

meio da assistência domiciliar. 
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Plano terapêutico: Orientações do médico a cumprir pelo cuidador do paciente. 

 
 
 

 
febre. 

 Nitrofurantoína 100 mg 1 comprimido de 6 em 6 horas por 7 dias. 

 Dipirona 500 mg 1 comprimido de 6 em 6 horas se apresenta 

 
 

 Vitamina C 500 mg 1 comprimido ao dia. 

 Higiene para manter a pele limpa e seca evitando as ulceras por 

pressão. 

 Oferecer abundante líquidos, sucos de frutas naturais, 2 litros de 

agua ao dia como mínimo. 

 Alimentação saudável baixa em sal e gorduras. Ingerir 1 litro de 

leite ao dia 

 Continuar com o tratamento para Hipertensão Arterial. 

 Orientações sobre a importância de não ficar por muito tempo o 

paciente sem trocar sua frauda. 

 Procurar manter o paciente sempre com uma higiene pessoal 

adequada. 

 Lavar a região perianal após as evacuações. 

 Evitar o uso indiscriminado de antibióticos sem indicação médica. 

 São solicitados exames de Hemograma completo, Glicemia, 

Ureia, Creatinina, PSA, e após de 72 horas de terminado o tratamento 

antibiótico a realização de outra Urocultura. 

 Agendar visita domiciliar 2 vezes por semana pela ESF até a 

melhoria do quadro clinico. 

 
Em nosso caso problema, ocorreu conforme o esperado e se atingiu as diretrizes 

segundo a portaria Nº 825, de 25 de abril de 2016: adotar linhas de cuidado por meio 

de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo a 

fragmentação da assistência e valorizando o trabalho em equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares; e estimular a participação ativa dos profissionais de saúde 

envolvidos, do usuário, da família e do(s) cuidador(es). 

. Concluindo, a visita domiciliar é um dispositivo essencial para se trabalhar na 

atenção básica e na estratégia de saúde da família, pois é através dele que 

conhecemos a verdadeira realidade dos pacientes. Adentrando no domicílio 
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percebemos problemas, que talvez em outro momento, como em uma consulta na 

UBS, não seria relatado, e no domicílio conseguimos reforçar a corresponsabilidade 

da família 
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5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

 
É uma satisfação imensa participar do programa mais médicos, uma 

oportunidade ímpar de aperfeiçoar meus conhecimentos. O curso de especialização 

me ajudou muito nas práticas diárias pois as abordagens com temáticas voltadas para 

a atenção primaria em saúde foram de extrema utilidade, cada caso clinico que me 

fizeram ratificar os conhecimentos já adquiridos ou mesmo reciclar condutas e planos 

terapêuticos. 

Os novos saberes foram adquiridos e levados muito além da plataforma, pois 

tive a possibilidade de interagir com outros colegas e com isso pude ver as realidades 

distintas do pais e o quanto vulnerável é essa população, e nós como médicos temos 

um papel único na melhoria da saúde pública brasileira, Além disso o contato com os 

colegas nos fizeram ter uma troca de saberes e de experiências, principalmente nos 

debates dos fóruns, ocasiões em que colegas de vários outros lugares puderam expor 

suas experiências frente as diversidades de cada região, isso possibilitou a tirada de 

dúvidas, ou mesmo a complementação de saberes em um intercambio bem dinâmico. 

Outra parte que me chamou muito atenção foi que a própria equipe de saúde 

ficou mais fortalecida, conseguimos levar saúde de qualidade e com 

multiprofissionalismo, embasados nos princípios e diretrizes do suas conseguimos 

levar qualidade de vida aos pacientes e familiares. Outro ponto não menos importante 

foi a relação com os pacientes a qual foi fortalecida, e com a atuação bem próxima da 

comunidade pude perceber que a confiança nas terapêuticas sugeridas foram um 

ganho muito bom, pois isso demonstra que nosso trabalho está sendo bem 

desempenhado. 

No que se refere a maneira de trazer a carga de conhecimento do curso para o 

dia a dia, sem dúvidas os subsídios teóricos me ajudaram muito a ter um raciocínio 

mais enxuto e que beneficia tanto o paciente quanto a organização da equipe, as 

temáticas cotidianas foram muito bem escolhidas, pois são casos comuns na atenção 

primaria, e suas abordagens nos fizeram perceber a importância da medicina 

preventiva, com um olhar centrado na pessoa. 
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De forma pessoal acredito que os ganhos foram imensuráveis, pois o curso de 

especialização é uma ferramenta muito útil proporcionando além dos saberes uma 

autorreflexão sobre a importância do nosso trabalho na comunidade, sobre as 

vivencias do dia a dia, proporcionando para nossos pacientes atendimento de forma 

digna e com qualidade. 

Por fim, acredito que o curso proporcionou aos profissionais envolvidos 

melhorar sua atuação, reciclando e adquirindo novos saberes o que reflete 

positivamente na nossa atuação, melhorando nosso desempenho, com raciocino 

clinico, mas enxuto e coeso elaborando plano terapêuticos centrado na pessoa, e com 

isso proporcionando qualidade de vida os assistidos e melhorando nossas relações 

laborais. 
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7. ANEXOS Anexo 1 – Projeto de Intervenção 
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RESUMO 

Este projeto de intervenção é uma proposta de trabalhar com pacientes idosos 

para melhorar sua saúde, por meio de ações de Imunizações, promoção da atividade 

física e hábitos alimentares saudáveis para eliminar a obesidade e o sedentarismo, 

melhorar a saúde bucal, a saúde mental, no diagnóstico e tratamento de problemas 

clínicos em geral, a participação em os grupos de idosos, onde falamos sobre os 

riscos que tem para a saúde os mau hábitos, incrementar o número de atividades 

neste grupo alvo, comprometer toda a família, profissional da saúde, Prefeitura do 

Município, para que eles enfrentar o envelhecimento com boas condições de Saúde 

Geral. Nosso objetivo é de melhorar a Atenção a Saúde dos Idosos na UBS Ribeirinho, 

Pará. Vamos fazer o projeto em seis meses. 
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I. Introdução 
 

O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da 

realidade da maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é 

verdade que estima-se para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de 

pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em 

desenvolvimento. No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 

milhões de idosos. O retrato e o crescimento da população idosa brasileira em um 

período de 50 anos. 

O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns 

indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o 

aumento da esperança de vida. Não é homogêneo para todos os seres humanos, 

sofrendo influência dos processos de discriminação e exclusão associados ao gênero, 

à etnia, ao racismo, às condições sociais e econômicas, à região geográfica de origem 

e à localização de moradia. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define 

envelhecimento como “um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, 

universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos 

os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer 

frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de 

morte”. O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, em 

condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em 

condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse 

emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência - 

senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de 

senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de 

vida mais ativo. 

 

 
Dois grandes erros devem ser continuamente evitados. O primeiro é considerar 

que todas as alterações que ocorrem com a pessoa idosa sejam decorrentes de seu 

envelhecimento natural, o que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de 

certas doenças e o segundo é tratar o envelhecimento natural como doença a partir 

da realização de exames e tratamentos desnecessários, originários de sinais e 
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sintomas que podem ser facilmente explicados pela senescência. O maior desafio na 

atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas 

limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua 

própria vida com a máxima qualidade possível. Essa possibilidade aumenta na medida 

em que a sociedade considera o contexto familiar e social e consegue reconhecer as 

potencialidades e o valor das pessoas idosas. Portanto, parte das dificuldades das 

pessoas idosas está mais relacionada a uma cultura que as desvaloriza e limita. As 

doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) podem afetar a funcionalidade das 

pessoas idosas. Estudos mostram que a dependência para o desempenho das 

atividades de vida diária (AVD) tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 

anos para cerca de 50% entre os com 90 ou mais anos. Dentro do grupo das pessoas 

idosas, os denominados "mais idosos, muito idosos ou idosos em velhice avançada" 

(idade igual ou maior que 80 anos), também vêm aumentando proporcionalmente e 

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

cresce nos últimos tempos, 12,8% da população idosa e 1,1% da população total. A 

figura 2 mostra a projeção de crescimento dessa população em um período de 70 

anos, permitindo estimar o impacto dessas modificações demográficas e 

epidemiológicas 

É nesse contexto que a denominada “avaliação funcional” torna-se essencial 

para o estabelecimento de um diagnóstico, um prognóstico e um julgamento clínico 

adequados, que servirão de base para as decisões sobre os tratamentos e cuidados 

necessários às pessoas idosas. É um parâmetro que, associado a outros indicadores 

de saúde, pode ser utilizado para determinar a efetividade e a eficiência das 

intervenções propostas. 

A avaliação funcional busca verificar, de forma sistematizada, em que nível as 

doenças ou agravos impedem o desempenho, de forma autônoma e independente, 

das atividades cotidianas ou atividades de vida diária (AVD) das pessoas idosas 

permitindo o desenvolvimento de um planejamento assistencial mais adequado. A 

capacidade funcional surge, assim, como um novo paradigma de saúde, proposto pela 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). A independência e a autonomia, 

pelo maior tempo possível, são metas a serem alcançadas na atenção à saúde da 

pessoa idosa. A dependência é o maior temor nessa faixa etária e evitá-la ou postergá- 

la passa a ser uma função da equipe de saúde, em especial na Atenção Básica. O 
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cuidado à pessoa idosa deve ser um trabalho conjunto entre equipe de saúde, idoso 

e família. 

A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 

saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

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

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Em 1994, 

o Ministério da Saúde adotou a Saúde da Família como uma estratégia prioritária para 

a organização da Atenção Básica e estruturação do sistema de saúde. A Saúde da 

Família trabalha com práticas interdisciplinares desenvolvidas por equipes que se 

responsabilizam pela saúde da população a ela adscrita e na perspectiva de uma 

atenção integral humanizada, considerando a realidade local e valorizando as 

diferentes necessidades dos grupos populacionais. No trabalho das equipes da 

Atenção Básica/Saúde da Família, as ações coletivas na comunidade, as atividades 

de grupo, a participação das redes sociais dos usuários são alguns dos recursos 

indispensáveis para atuação nas dimensões cultural e social 
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II. Problema 

 
 
 

 
Dificuldade de acesso e acompanhamento dos pacientes idosos cadastrados 

na Unidade de Saúde Ribeirinho. 

 
 
 

 
III. Justificativa 

 
 
 

 
As pessoas idosas precisam de atendimentos e cuidados especiais, já nesta 

idade as pessoas são vulneráveis a muitas doenças de diferentes sistemas. Sua 

imunidade se encontra deficiente para evitar processo infecciosos, seu ossos não tem 

as mesma vitalidade para permitir uma adequada mobilidade, por isso fraturas 

traumáticas são muito frequentes. As doenças degenerativas do sistema nervoso 

central, como o Alzheimer, representam uma das principais linhas de investigação em 

todos os centros científicos do mundo, porque é uma das doença com incidência 

importante, que impossibilita as pessoas idosas em ter adequada relação, interação e 

reconhecimento de seu entorno e de seus familiares (ANDRE,1998; ARAOZ, 1994; 

CARVALHAES, 1998; CHESNUT 2000; COHEN, 1999; TEIXEIRA, 2006; 

TORGERSON, 2001; VAN STAA, 2000; VERBRUGGE, 1994; WATT, 1999). 

 
A UBS Ribeirinho tem três equipes compostas por um médico, uma enfermeira, 

dois técnicos de enfermagem e 7 ACS. Nossa UBS consta com um consultório 

médico, abrigo de resíduos, administração e gerência, almoxarifado, banheiro para 

funcionários, banheiro para os usuários, copa/cozinha, depósito de limpeza, depósito 

de lixo, escovódromo, sala de espera, farmácia, recepção, sala de esterilização, sala 

de nebulização, sala de recepção, lavagem e descontaminação de material, sala de 

reuniões e educação em saúde, sala de utilidades, sala de vacina, sala para ACS. 

Temos uma a grão demanda de atendimentos, já que as pessoas não têm outros 
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planos de atendimentos em saúde, ou atendimento particular, e assim o trabalho 

preventivo e de promoção em saúde é facilitado. Somos responsáveis pela saúde de 

uma população de 6439 habitantes. 

No município de Breves, as pessoas acima de 60 anos representam um grupo 

populacional muito grande, com número de pacientes com HAS e DM bastante alto 

entre os mesmos. Pode-se observar no município de Breves um envelhecimento 

progressivo da população através da análise da pirâmide populacional invertida, onde 

temos um total de 910 pessoas com idade acima de 60 anos acompanhadas na UBS. 

Apesar do grande número de pessoas acompanhadas pela equipe, nossa debilidade 

neste programa está nas condições de vida e saúde que ainda apresenta a população 

idosa, onde há alta prevalência de doenças Crônicas não transmissíveis como a HAS 

(n=41 pessoas, 5%) e Diabete Mellitus (n=15, 4%), além dos transtornos psicológicos 

e psiquiátricos. 

A intervenção proposta nesta ação programática tem a finalidade de melhorar 

a saúde das pessoas idosas, por meio de ações de imunizações, promoção da 

atividade física e hábitos alimentares saudáveis para eliminar a obesidade e o 

sedentarismo, melhor na saúde bucal, saúde mental, no diagnóstico e tratamento de 

problemas clínicos em geral, a participação em os grupos de idosos, alcoolismo e 

tabagismo. Também queremos comprometer toda a família, profissionais da saúde e 

gestores do município, para que todos saibam enfrentar o envelhecimento com boas 

condições de saúde. Objetivamos fazer com que os idosos da área não sintam-se 

afastados, esquecidos pela sociedade e, assim, melhorar a expectativa de vida na 

população brevense. As principais dificuldades/limitações existentes ficam na vontade 

de nossa população em participar de nossas atividades preventivas. Os aspectos que 

viabilizam a realização da intervenção são a disponibilidade do material humano e o 

compromisso nesta atividade. 
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IV. Objetivos 
 

Objetivo geral 

 
Melhorar a Atenção a Saúde dos Idosos na UBS Ribeirinho, 

Cidade de Breves, do Estado de Para. 

 

Objetivos específicos 

1. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde do Idoso. 

 
2. Melhorar a qualidade da atenção ao idoso na Unidade de Saúde. 

3.Melhorar a adesão dos idosos ao Programa de Saúde do Idoso. 

4.Melhorar o registro das informações. 

5. Mapear os idosos de risco da área de abrangência. 

 
6. Promover a saúde dos idosos. 
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V. Revisão da Literatura. 

 
Segundo a ONU, a o mundo está no centro de uma transição do processo 

demográfico única e irreversível que irá resultar em populações mais velhas em todos 

os lugares. À medida que taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 

60 anos ou mais deve duplicar entre 2007 e 2050, e seu número atual deve mais que 

triplicar, alcançando dois bilhões em 2050. Na maioria dos países, o número de 

pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões até lá. As 

pessoas mais velhas têm, cada vez mais, sido vistas como contribuintes para o 

desenvolvimento, e suas habilidades para melhorar suas vidas e suas sociedades 

devem ser transformadas em políticas e programas em todos os níveis. Atualmente, 

64% de todas as pessoas mais velhas vivem em regiões menos desenvolvidas – um 

número que deverá aproximar-se de 80% em 2050. A Segunda Assembleia Mundial 

das Nações Unidas sobre o Envelhecimento foi realizada em Madrid. Objetivando 

desenvolver uma política internacional para o envelhecimento para o século XXI, a 

Assembleia adotou uma Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o 

Envelhecimento de Madrid. O Plano de Ação pedia mudanças de atitudes, políticas e 

práticas em todos os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do 

envelhecimento no século XXI. Suas recomendações específicas para ação dão 

prioridade às pessoas mais velhas e desenvolvimento, melhorando a saúde e o bem- 

estar na velhice, e assegurando habilitação e ambientes de apoio. (Madrid, 2002.) 

Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do 

homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma 

particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. (Mendes, 2005.) 

Segundo a OMS, de acordo com o último censo realizado no país, 7,4% da 

população são idosos. Dentre os vários tipos de proteção e direitos que o estatuto 

oferece aos idosos merecem destaque os direitos relativos à segurança econômica, à 

condição de habitação e ao convívio familiar, bem como políticas públicas ligadas à 

área de saúde, cultura e educação dentre outras. Grande parte da população de 

idosos do país, já ouviu falar no estatuto do idoso. (2003) 

Porem torna-se necessário delimitar uma faixa etária para o idoso brasileiro 

principalmente na formulação da política pública e na demarcação de grupo 



41 
 

populacional dos beneficiários focalizando os recursos e concebendo direitos a esta 

população. (SANTOS, 2004.) 

Envelhecer é um processo multifatorial e subjetivo, ou seja, cada indivíduo tem 

sua maneira própria de envelhecer. Sendo assim o processo de envelhecimento é um 

conjunto de fatores que vai além do fato de ter mais de 60 anos, deve-se levar em 

consideração também as condições biológicas, que está intimamente relacionada com 

a idade cronológica, traduzindo-se por um declínio harmônico de todo conjunto 

orgânico, tornado-se mais acelerado quanto maior a idade; as condições sociais 

variam de acordo com o momento histórico e cultural; as condições econômicas são 

marcadas pela aposentadoria; a intelectual é quando suas faculdades cognitivas 

começam a falhar, apresentando problemas de memória, atenção, orientação e 

concentração; e a funcional é quando há perda da independência e autonomia, 

precisando de ajuda para desempenhar suas atividades básicas do dia-a-dia. (Dias, 

2007.) 

O idoso necessita estar engajado em atividades que o façam sentir-se útil. 

Mesmo quando possui boas condições financeiras, o idoso deve estar envolvido em 

atividades ou ocupações que lhe proporcionem prazer e felicidade. A atividade em 

grupo é uma forma de manter o indivíduo engajado socialmente, onde a relação com 

outras pessoas contribui de forma significativa em sua qualidade de vida (MENDES, 

et al, 2005). 

É importante reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso 

para as mudanças que acompanham o envelhecimento. Existem diferenças 

significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de 

independência entre pessoas que possuem a mesma idade (Brasil, 2005). 



42 
 

VI. Metodologia 

 
Trata-se de um projeto de intervenção, a partir da prática na Atenção Básica no 

município de Breves. A metodologia constitui-se na execução das orientações 

vigentes em Ampliar a cobertura de atenção à saúde do idoso da área da unidade de 

saúde para um 100%, para as equipes de Atenção Básica, na modalidade de Atenção 

As Idosos. 

O primeiro momento a ser realizado é a apresentação do projeto de intervenção 

para a equipe de saúde, a fim de socializar os objetivos, metodologia e resultados 

esperados. Deve-se organizar com a coordenação da unidade de saúde uma pauta 

para tratar da: Atenção As Idosos na USF. Com a aceitação da equipe, será 

apresentado o cronograma com as atividades a serem desenvolvidas, prazos e 

responsáveis. É importante compartilhar este processo com a equipe de saúde. 

O segundo momento será aquele em que a equipe de saúde organiza os 

materiais, fará o levantamento dos recursos necessários para a pelna execução do 

projeto. Neste momento, será solicitado à gestão regional a disponibilização de 

materiais de apoio como os Cadernos de Atenção Básica, assim como as fichas de 

acompanhamento. Após ter todos os materiais disponíveis, sugere-se que a equipe 

tenha um momento coletivo (reunião de equipe) para discussão dos instrumentos para 

implementação da Atenção As Idosos. Neste espaço dúvidas devem ser 

compartilhadas, pactos entre a equipe devem ser selados, a fim de que a execução 

da atividade possa ser facilitada. 

O terceiro momento é composta pela identificação, monitoração a cobertura 

dos idosos da área com acompanhamento na unidade de saúde periodicamente (pelo 

menos mensalmente); O monitoramento vai ser feito por toda a equipe, oferecendo 

atendimentos preferenciais para eles, para melhorar a atenção médica dos idosos, 

principalmente pelos profissionais que prestam atendimento direito. 

O quarto momento é a elaboração do plano de cuidados e/ou projeto 

terapêutico singular, onde estejam registrados desde a pactuação com a família, o 

papel dos membros da equipe, o profissional de referência, cuja responsabilidade é 

de coordenar as ações para cada paciente. Monitorar a realização de exame clínico 

apropriado dos idosos acompanhados na unidade de saúde; O médico e enfermeira 
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vão monitorar, e observar nas fichas espelho e fichas de atendimentos os exames 

médicos orientados, para tem uma avaliação geral dos usuários 

O quinto momento compõe-se do adequado registro de informações para a 

equipe de saúde, assim como do registro no prontuário domiciliar. Orientar os 

pacientes e a comunidade quanto ao direito dos usuários de ter acesso aos 

medicamentos Farmácia Popular/Hiperdia e possíveis alternativas para obter este 

acesso; Vamos orienta nas palestras com a comunidade em quanto ao direito, e os 

veneficio que oferece o acessos aos medicamentos Farmácia popular. 

O sexto momento vincula-se ao processo de acompanhamento e avaliação da 

prestrada aos pacientes da área de adscrição da USF Ribeirinho. Pode ser 

desenvolvida pesquisa de satisfação com usuários e cuidadores, de modo a construir 

um processo participativo e que considere as dimensões subjetivas do cuidado, sendo 

importante “destacar que essas pesquisas devam levar em conta o contexto 

socioeconômico e cultural da comunidade como critério de validade mais aproximado 

possível da realidade estudada” 

O sétimo momento, mas que permeia todo o processo de implementação da 

Gestão em Atenção as Idosos na USF Ribeirinho definir o papel dos membros da 

equipe na orientação nutricional para hábitos alimentares saudáveis; Vamos à 

primeira semana da intervenção, na reunião com a equipe, feita pelo médico na UBS, 

definir em conjunto com a nutricionista o papel dos profissionais para garantir 

promoção de alimentação saudáveis 
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VII. Cronograma 
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facilidades de 

realizá-lo  na 

unidade de 

saúde. 

      

Capacita 

r e Monitorar a 

equipe para 

realizar 

avaliação  da 

necessidade de 

tratamento 

odontológico 

em idosos. 

      

Monitorar 

número de 

idosos 

cadastrados na 

Unidade  e 

organizar 
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agenda de 

saúde bucal. 

      

Informar 

a comunidade 

sobre 

atendimento 

odontológico 

prioritário  de 

idosos e de sua 

importância 

para saúde 

geral, além de 

demais 

facilidades 

oferecidas na 

Unidade de 

Saúde. 

      

Monitorar 

a realização de 

Avaliação 

Multidimension 

al Rápida pelo 

menos anual 

em todos idosos 

acompanhados 

pela unidade de 

saúde. 

      

Garantir 

os  recursos 

necessários 

para aplicação 

da Avaliação 
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Multidimension 

al Rápida em 

todos os idosos 

(balança, 

antropômetro, 

Tabela  de 

Snellen...). 

      

Definir as 

atribuições de 

cada 

profissional da 

equipe na 

Avaliação 

Multidimension 

al Rápida dos 

idosos. 

      

Monitorar 

a realização de 

exame clínico 

apropriado dos 

idosos 

acompañados. 

      

Garantir 

a referência e 

contra- 

referência  de 

pacientes com 

alterações 

neurológicas ou 

circulatórias em 

extremidades. 
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Orientar 

os pacientes e a 

comunidade 

quanto aos 

riscos   de 

doenças 

cardiovasculare 

s e neurológicas 

decorrentes 

destas doenças 

e sobre   a 

importância  de 

ter  os pés, 

pulsos   e 

sensibilidade de 

extremidades 

avaliadas 

periodicamente. 

      

Capacita 

r a equipe da 

UBS para   o 

registro 

adequado dos 

procedimentos 

clínicos   em 

todas as 

consultas. 

      

Monitorar 

o número de 

idosos 

hipertensos  e 

diabéticos  com 
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exames 

laboratoriais 

solicitados e 

realizados de 

acordo com  a 

periodicidade 

recomendada 

de acordo como 

protocolo 

adotado  na 

unidade de 

saúde. 

      

Estabele 

cer sistemas de 

alerta  para a 

não realização 

dos  exames 

complementare 

s preconizados. 

      

 

 

 

 
 

Monitorar o 

acesso aos 

medicamentos da 

Farmácia Poular / 

Hiperdia. 

      

Realizar 

controle de 

estoque (incluindo 

validade) de 

medicamentos. 
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Manter  um 

registro  das 

necessidades  de 

medicamentos 

dos hipertensos 

e/ou  diabéticos 

cadastrados  na 

unidade de saúde. 

      

Realizar 

atualização       do 

profissional       no 

tratamento da 

hipertensão e/ou 

diabetes. 

      

Capacitar a 

equipe para 

orientar os 

usuários sobre as 

alternativas, e ao 

dereitos para obter 

acesso  a 

medicamentos da 

Farmácia 

Popular/Hiperdia. 

      

Monitorar o 

número e  o 

registro dos idosos 

acamados ou com 

problemas  de 

locomoção 

cadastrados. 
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Informar a 

comunidade sobre 

a existência do 

Programa de 

Atenção ao Idoso 

da Unidade de 

Saúde. 

      

Capacitar 

os ACS  para  o 

cadastramento  e 

realização  de 

visita domiciliar 

dos idosos 

acamados ou com 

problemas        de 

locomoção de 

toda área de 

abrangência. 

      

Monitorar o 

número idoso com 

pressão arterial 

sustentada maior 

que 135/80 mmHg 

submetido a 

rastreamento para 

HAS e DM 

periodicamente 

(pelo menos 

anualmente). 

      

Melhorar  o 

acolhimento  para 

os idosos 
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portadores de 

HAS e DM. 

      

Orientar a 

comunidade sobre 

a importância da 

realização         da 

medida da 

pressão arterial 

após os 60 anos 

de idade e sobre 

os fatores de risco 

da HAS e DM. 

      

 

 

 
 

Capacitar a 

equipe da UBS 

para no 

preenchimento de 

todos os registros 

para o 

acompanhamento 

do atendimento 

aos idosos e na 

realização do 

hemoglicoteste 

em idosos. 

      

 
 

Monitorar o 

cumprimento da 

periodicidade das 

consultas 
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previstas no 

protocolo de 

atendimento aos 

idosos adotado 

pela unidade de 

saúde. 

      

Organizar 

visitas domiciliares 

para buscar os 

faltosos 

      

Monitorar a 

qualidade dos 

registros dos 

idosos 

acompanhados na 

Unidade  de 

Saúde. 

      

Organizar 

um sistema  de 

registro que 

viabilize situações 

de alerta quanto 

ao  atraso  na 

realização  de 

consulta de 

acompanhamento, 

ao atraso na 

realização de 

exame 

complementar,  a 

não  realização da 

Avaliação 
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Multidimensional 

Rápida. 
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VIII. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 
 

Sala para realização de grupos; Balança; Esfignomanometro DIGITAL; 

Requisição para exames laboratoriais; Caneta; Pasta para arquivo do planejamento 

das atividades; Profissionais Médico, Enfermeiro, Téc/Aux. Enfermagem, ACS; Listas 

com pacientes estratificados; Prontuários dos pacientes presentes na atividade. 

 
 
 

 
IX. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
 

-Ampliar a cobertura de atenção à saúde do idoso da área da unidade de saúde 

para 100%. 

- Acompanhar aos pacientes idosos motivando as mudanças de hábitos de vida 

e comportamentos para melhorar sua saúde. 

- Melhorar a qualidade da atenção ao idoso na Unidade de Saúde. 

 
- Melhorar a adesão dos idosos ao Programa de Saúde do Idoso. 

 
- Melhorar o registro das informações. 

 
- Mapear os idosos de risco da área de abrangência. 

 
- Motivar a equipe ao trabalho multidisciplinar; 

 
- Promover a saúde dos idosos. 
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ANEXO 2 

 
Referencias cientificas atividade 2 ESTUDO DE CASO 

 
A obesidade é geralmente diagnosticada a traves do Índice de Massa 

Corpórea 

IMC =Peso (Kg) /Altura² (m) 

 
CLASSIFICAÇÃO IMC (Kg/m2) RISCO DE CO- 

MORBIDADE 

Normal 18,5 -24,9 Baixo 

Sobrepeso 25,0 -29,9 Pouco aumentado 

Obeso Classe I 25,0 -29,9 Moderado 

Obeso Classe II 35,0 -39,9 Grave 

Obeso Classe III >40,0 Muito grave 

Fonte: OMS, 1998 

 
 
 

Valores de referência dos lipídeos para indivíduos > 20 anos de idade. 

 
 
 

Colesterol Total 
 

Categoria Ótimo Limítrofe Alto 

(mg/dl) < 200 -239 >240 

 
 

LDL-Colesterol 

 
Catego 

ria 

Óti 

mo 

Desejá 

vel 

Limítr 

ofe 

Al 

to 

Mui 

to alto 

Valore 

s (mg/dl) 

< 

100 

100 - 

129 

130 - 

159 

16 

0 -189 

≥19 

0 

 
 

HDL -Colesterol 

 
Categoria Baixo Alto 
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Valores (mg/dl) < 40 > 60 

 

 

Triglicérides. 

 
Categoria Ótimo Limítrofe Alto Muito 

alto 

Valores 

(mg/dl) 

< 150 150 -199 200 - 

499 

>500 

 
 

Fonte: III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias -Arq. Bras. Card, 2001. 

 
DIABETES MELLITUS 

CONCEITO 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 

órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. 

Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos 

patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas 

(produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da 

insulina, entre outros. 

Tipos de diabetes (classificação etiológica) 

 
Diabetes tipo 1 

 
Diabetes tipo 2 

Diabetes gestacional 

Fatores de risco para diabetes 

 
Idade superior a 45 anos. 

Obesidade. 

Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm para 

mulheres, medida na altura das cristas ilíacas) 

Dislipidemia- HDL baixo e triglicérides elevados. 
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Hipertensa arterial. 

Doença cardiovascular. 

Antecedentes familiares de diabetes. 

 
Diabetes gestacional prévio, macrossomia e abortos de repetição. 

Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 

Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. 

 
 
 
 
 

Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

involuntária de peso (os “4 Ps”). Outros sintomas que levantam a suspeita clínica são: 

fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de 

repetição. 

Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas como 

neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular aterosclerótica. 

Entretanto, como já mencionado, o diabetes é assintomático em proporção 

significativa dos casos, a suspeita clínica ocorrendo então a partir de fatores de risco 

para o diabetes. 

Avaliação clínica inicial de pacientes com diabetes: 

 
História 

 
Resultados de exames relacionados ao diagnóstico de diabetes ou do controle 

metabólico. 

Sintomas de diabetes (apresentação inicial, evolução, estado atual). 

Freqüência, gravidade e causa de cetose e cetoacidose. 

História ponderal, padrões alimentares, estado nutricional atual; em criança e 

adolescente, crescimento e desenvolvimento. 

Tratamentos prévios, incluindo dieta e auto-medicação, e tratamento atual. 

História familiar de diabetes (pais, irmãos). 
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Infecções prévias e atuais; atenção especial à pele, pés, dentes e trato urinário. 

Uso de medicamentos que alteram a glicemia. 

História de atividade física. 

 
Fatores de risco para aterosclerose. 

 
Estilo de vida e outros aspectos que podem afetar o manejo do diabetes. 

História obstétrica. 

Presença de complicações crônicas do diabetes. 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

 
 

Exame Físico 

 
Peso, altura e cintura. 

 
Maturação sexual (diabetes tipo 1). 

Pressão arterial. 

Fundo de olho (diabetes tipo 2). 

Tireoide. 

Coração. 

 
Pulsos periféricos. 

 
Pés (tipo 2). 

 
Pele (acantose nigricans). 


	1. INTRODUÇÃO
	2. ESTUDO DE CASO CLINICO
	4. VISITA DOMICILIAR
	5. REFLEXÃO CONCLUSIVA
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	7. ANEXOS Anexo 1 – Projeto de Intervenção
	1. Introdução 34
	2. Problema. 37
	3. Justificativa. 37
	4. Objetivos
	4.1 Objetivo geral 39
	4.2 Objetivos específicos. 39
	5. Revisão de Literatura 40
	6. Metodologia 42
	7. Cronograma 44
	8. Recursos necessários. 57
	9. Resultados esperados. 57
	10. Referências Bibliográficas. 58
	Objetivo geral
	Objetivos específicos


