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O presente estudo teve por objetivo descrever o perfil biossociocultural da população idosa, atendida pela Equipe Saú-
de da Família (ESF) do município de Ariquemes. Utilizou-se um estudo descritivo e exploratório, com abordagem quanti-
tativa. Os sujeitos do estudo foram 90 idosos, de ambos os sexos, cadastrados na ESF. O estudo mostrou que a carac-
terização da população idosa da área de abrangência de cada ESF é condição necessária para a melhoria da prestação 
de serviços a essa faixa etária. 
Descritores: Idosos, Perfil, Saúde da Família.

The current study has the aim of describe a biosociocultural profile from the elderly population attended by “Equipe 
Saúde da Família” (ESF, or Family Health Team) from Ariquemes – RO/Brazil. It was used an exploratory and descriptive 
study, using quantitative method. The individuals who took part in this research were 90 elderly people, registered in 
ESF. The study showed that the characterization of the elderly population coverage area of each ESF is essencial for im-
proving the provision of services at this age group. 
Descriptors: Elderly, Profile, Family Health.

El estudio actual tiene por objetivo describir el perfil biosociocultural de la población mayor atendida por el “Equipo de 
Salud de la Familia” (ESF) de Ariquemes – RO, Brasil. Fue utilizado estudio exploratorio y descriptivo, por el método 
cuantitativo. Los sujetos de la investigación eran 90 personas mayores, registrados en el ESF. El estudio demostró que 
la caracterización de la población envejecida de la área de abrangência de cada ESF es condición necesaria para la me-
jora de la oferta de servicios a este grupo etário.
Descriptores: Mayor, Perfil, Salud de la Familia.

Recebido: 12/01/2009   
Aprovado: 30/07/2009   

INTRODUÇÃO

Oaumento da longevidade e a redução das taxas de mor-
talidade nas últimas décadas mudaram o perfil demográ-

fico do Brasil, deixando de ser um “país de jovens”, tor-
nando atualmente o envelhecimento questão fundamental 
para políticas públicas. Os brasileiros com mais de 60 anos 
representam 8,6% da população e esta população chegará 
a 14% em 2025, totalizando 32 milhões de habitantes1. 

Para o Ministério da Saúde2, “o envelhecimento é um 
processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 
universal, não patológico, de deterioração de um organis-
mo maduro, próprio a todos os membros da mesma espé-
cie, 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 bem sucedido reflete-se na capacida-
de da pessoa idosa em se adaptar às perdas físicas, sociais 
e emocionais e de conseguir contentamento, serenidade 
e satisfação na vida. Como as mudanças nos padrões de 
vida são inevitáveis ao longo da existência, a pessoa idosa 
necessita de habilidades de flexibilidade e enfrentamento 
quando se confronta com estresses e mudanças3. 

A Política Nacional de Saúde do Idoso apresenta como 
propósito basilar “a promoção do envelhecimento saudável, 
a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade fun-
cional dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação 
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da saúde dos que adoecem e a reabilita-
ção daqueles que venham a ter a sua ca-
pacidade funcional restringida, de modo 
a garantir-lhes permanência no meio em 
que vivem, exercendo de forma indepen-
dente suas funções na sociedade4”.

Para o Ministério da Saúde5, a equipe de saúde deve estar 
apta para identifi car fatores de risco junto à população idosa, 
estimulando a família na responsabilização para com a aten-
ção à saúde do idoso, inserindo-o no ambiente familiar e so-

cial, buscando uma melhor qualidade de vida. A inserção do 
idoso em sua família e na sua comunidade é um fator funda-
mental para a manutenção de seu equilíbrio mental e físico.

A importância de se estudar o idoso dentro de um con-
texto da Estratégia da Saúde da Família é a de que os co-
nhecimentos gerados podem transformar-se em subsídios 
reais para a implantação de programas, para o planejamen-
to de estratégias de atendimento e intervenção adequados à 
realidade local, contribuindo assim para um propósito mui-
to maior, que é a adequação da atenção primária à saúde a 
um envelhecimento ativo e bem sucedido6.

OBJETIVO
Identificar por amostragem, o perfil biossociocultural dos 
idosos atendidos pela Equipe Saúde da Família do setor 9 
de Baixo, do município de Ariquemes-RO.

METODOLOGIA
Utilizou-se de um estudo descritivo e exploratório, com 
método de abordagem quantitativa, realizado na Equipe 
Saúde da Família n° 2 do setor 9 do município de Arique-
mes – RO, no período de março a dezembro de 2007. 

 Ariquemes é a terceira maior cidade do Estado de Ron-
dônia, constando de uma população estimada de 85.031 ha-

bitantes7, localizada a 200 km de Porto 
Velho, capital do estado. O município 
possui 12 equipes de Saúde da Família 
da área urbana e duas equipes na área 
rural. A equipe pesquisada está vinculada 
a mais duas equipes pertencentes a uma 
mesma Unidade Básica de Saúde situada 
no bairro setor 9. É conhecida como equi-
pe Saúde da Família setor 9 de baixo, área 
urbana, com uma população de 4.200 ha-
bitantes e um total de 150 idosos. 

O estudo respeitou os critérios éti-
cos, sendo aprovando no Comitê de 
Ética em Pesquisa do Núcleo de Saúde 
(CEP-NUSAU) da Federação Universida-
de Federal de Rondônia. Para a coleta 
de dados foi-se necessário à assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido, para a população investigada. 

 A coleta de dados foi realizada no pe-
ríodo de outubro a dezembro de 2007, 
durante a visita domiciliar realizada pelos 
seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
da ESF nº 2 do setor 9  do município de 
Ariquemes – RO, sendo estes colaborado-
res voluntários, treinados e capacitados 
pelos pesquisadores para uso do formu-
lário constituído de questões abertas e 
fechadas, cujas variáveis de estudo são: 
identifi cação, dados socioeconômicos, 
condições de habitação e moradia, pre-

sença de doenças crônico-degenerativas, uso de medicamen-
tos, sexualidade, convívio familiar, e hábitos de vida.

 A amostra do estudo foi de 90 pessoas, equivalendo 
60% da população idosa total, que atenderam aos seguin-

“OS RESULTADOS DESTE 
TRABALHO MOSTRAM 

QUE AS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICA DA 

AMOSTRA ESTUDADA 
APRESENTAM AS 

MESMAS TENDÊNCIAS 
QUE A POPULAÇÃO IDOSA 

BRASILEIRA, OBSERVADA NO 
CENSO DEMOGRÁFICO DE 

2000 COM: PREVALÊNCIA DE 
MULHERES, SUPERIORIDADE 

DE COR PARDA E GRAU 
DE ALFABETIZAÇÃO 

MAIS ELEVADO QUE O 
ANALFABETISMO”
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um percentual baixo dos que moram sozinhos comparados 
com a média nacional. 

Quanto à distribuição dos idosos por tipo de moradia 
e saneamento básico, a amostra estudada demonstrou que 
92,3% (83) possuem casa própria, sendo 58% (52) do tipo 
madeira, com destino de dejetos apresentando 78,8% (71) 
de fossa séptica, com coleta de lixo semanal 97,8% (88) e 
água em uso do tipo tratado por cloração 48,8% (44). Essas 
variáveis refletem as características do estado e região.

Na tabela 2, observa-se que a maioria dos idosos: 96,7% 
(87) possuem uma renda mensal de um a três salários míni-
mos, sendo que 84,4% (76) do total dos idosos encontram-
se aposentados e  58,8% (53)  são arrimo de família. Bar-
reto9 evidenciou em seu estudo que 61,2 % dos idosos dão 
assistência com dinheiro às suas famílias, assemelhando-se 
com o presente estudo.

Em relação ao estilo de vida, os idosos declararam não 
ingerir bebida alcoólica em 93,3% (84), como também 
86,7% (78) referiram não fazer uso de tabaco. A totalida-
de da amostra (100%) referiu não utilizar drogas ilícitas. Já, 
referente à atividade física 68,8% (62) afirmaram não rea-
lizar qualquer atividade física, sendo que dos 31,2% (28) 
que o fazem, 100% (28) deles informaram não ter acompa-
nhamento profissional. Estabelecido como critério de ativi-
dade física para a pesquisa, a prática regular de exercícios 
físicos, com diferentes tipos de atividade, no mínimo três 
vezes por semana, conforme Guedes10.   

Mota et al11 referem que a atividade física regular reduz 
o risco de várias condições crônicas entre adultos mais ve-
lhos, incluindo a doença coronária, a hipertensão, diabe-
tes, desordens metabólicas bem como de diferentes estados 
emocionais nocivos, como a depressão. 

Com relação à alimentação 83,3% (75) referem utilizar 
pouco sal na dieta, 77,7% (70) dizem utilizar pouca gordu-
ra. Já, em relação ao consumo de açúcar, 32,2% (29) dizem 
consumir pouco açúcar e 7,8% (sete) muito açúcar. Não foi 
utilizado nenhum parâmetro específico para o escore de 
muito, pouco ou normal. Porém, Smeltzer & Bare3 ressal-
ta que no processo de envelhecimento biológico, o idoso 
apresenta capacidade diminuída para o paladar, sendo co-
mum o uso de sal e açúcar em excesso. 

tes critérios de inclusão para pesquisa: ter 60 anos ou mais, 
ser cadastrado no SIAB (Sistema de Informação da Atenção 
Básica) como pertencente à população de abrangência da 
Equipe de Saúde da Família nº 2 do Setor 9, do município 
de Ariquemes/RO; e aceitar participar da pesquisa, assinan-
do o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Com as informações obtidas, elaborou-se através do pro-
grama de informática microsoft excel e microsoft word, um 
banco de dados demonstrando após, através de gráficos e 
tabelas com frequências absoluta e percentual por meio de 
estatística descritiva, permitindo a discussão dos resultados 
e confronto com a literatura pertinente.

RESULTADOS
O perfil do idoso levantado no presente estudo identificou 
uma prevalência do sexo feminino 58% (52) sobre o sexo 
masculino 42% (38). A idade oscilou entre 60 e 83 anos, sen-
do a média de 69,93. Quanto à variável cor, os idosos que se 
auto-declararam pardos foram 53,3% (48). Os que sabem ler e 
escrever representaram 53,3% (48) da amostra. Demonstrou-
se também, que 45,5% (41) dos idosos são casados e, 37,9 % 
(34) são viúvos; e morando sozinhos 10% (nove). 

Os resultados deste trabalho mostram que as caracterís-
ticas sociodemográfica da amostra estudada apresentam as 
mesmas tendências que a população idosa brasileira, ob-
servada no censo demográfico de 20008 com: prevalência 
de mulheres, superioridade de cor parda e grau de alfabeti-
zação mais elevado que o analfabetismo. A companhia da 
família foi relatada pela maioria dos participantes, havendo 

 

 

Tabela 1. Idosos de acordo sexo, cor, escolaridade, 
estado civil e companhia familiar. Ariquemes - RO, 2007.

Tabela 2. Idosos conforme ocupação, renda familiar e 
arrimo de família. Ariquemes - RO, 2007.

Sexo
Masculino

Feminino

Cor
Branca

Negra

Parda

Escolaridade
Analfabeto

Alfabetizado

Estado Civil
Amasiado

Casado

Separado

Solteiro

Viúvo

Mora com
Companheiro (a) e filho

Companheiro (a)

Filhos

Netos

Só

Ocupação  
Aposentado (a)

Do lar

Vendedor

Vigia

Renda Familiar
de um a três salários

acima de três salários

Arrimo de família
Não

Sim

n
38

52

22

20

48

42

48

3

41

10

2

34

16

25

38

2

9

n
76

10

2

2

87

3

37

53

%
42,0

58,0

24,5

22,2

53,3

46,7

53,3

3,3

45,5

11,1

2,2

37,9

17,7

27,7

42,3

2,3

10,0

%
84,4

11,2

2,2

2,2

96,7

3,3

41,2

58,8

H1 Não Consta
H2 Pé Diabético Infectado
H3 Oclusão Arterial Crônica
H4 Oclusão Arterial Aguda
H5 Trombose Arterial Aguda
H6 Doença Arterial Oclusiva Periférica não  especificada
H7 Outros
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Quando indagados quanto ao lazer, 30% (27) afirmaram al-
guma atividade de lazer. Lazer é um conjunto de ocupações às 
quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para 
repousar, seja para se divertir, recrear-se e entreter-se, ou ainda, 
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade cria-
dora após se livrar ou desembaraçar-se das obrigações profis-
sionais, familiares e sociais12. Dentre as atividades de lazer cita-
das destacaram-se: igreja, passeios em geral, jogos, associações 
de idosos, televisão, caminhada e dança.

Quanto ao sono e repouso, 70% (63) consideram como nor-
mal, 23,3% (21) diminuído e 6,7% (seis) aumentado. Da amos-
tra, 49% (44) afirmam ter vida sexual ativa. Destes, 93,2% (41) 
não usam preservativo e 90,9% (40) não usam afrodisíaco.

Geib et al.13 apontam que o processo de envelhecimento 
- normal ou usual - ocasiona modificações na quantidade 
e qualidade do sono, as quais afetam mais da metade dos 
adultos acima de 65 anos de idade, que vivem em casa e 
70% dos institucionalizados, com impacto negativo na sua 
qualidade de vida. Para um estado ótimo de vigília, o adul-
to requer uma média de sete a oito horas de sono em um 
período de 24 horas, com despertares noturnos que repre-
sentam até 5% do tempo total na cama.

A cada dia cresce no Brasil o número de homens com 
mais de 60 anos contaminados com o vírus da Aids. De 
acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada em 
1999, atualmente existem 3.270 idosos infectados, sendo 
2.513 homens e 757 mulheres. Números ainda pouco repre-
sentativos diante dos 163.355 casos de portadores do vírus 
HIV no país1. Percebe-se nesta pesquisa um percentual bai-
xo de idosos que usam preservativos, o que se correlaciona 
com um risco de doenças sexualmente transmissíveis.

A tabela 4 mostra que 73,3% (66) dos idosos afirmam 
possuir algum tipo de doença, onde 71,3% (47) possuem 
apenas uma patologia. Quanto ao uso de medicação 65,6% 
(59) fazem uso contínuo, das quais 54,3% (32) usam mais 
de um medicamento e 44,4% usam algum tipo de medi-
camento caseiro. Dos medicamentos caseiros citados des-
tacaram-se: chás de erva-cidreira, boldo, crajirú, carqueja, 
capim-cidreira, algodão, dentre outras. 

Dentre as principais patologias descritas pelos ido-
sos destacaram-se: hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus, problemas cardiovasculares, reumatismo, disli-
pidemia, labirintite e problemas na coluna. Dos fármacos 
usados destacaram-se: Captopril, Hidroclorotiazida, Gli-
benclamida, Ácido-Acetil-Salicílico (AAS), Metformina, 
Sinvastatina, Digoxina e Ginko Biloba.  

Os idosos são considerados uma população especial, 
pois, às vezes se esquecem de tomar os medicamentos 
prescritos, ou fazem uso destes de maneira inapropriada. 
Os erros de administração dos fármacos podem aumentar 
de acordo com o número de medicamentos prescritos14.

No que se refere a incapacidades 74,4% (67) não apre-
sentam nenhum tipo. Dos 25,6 % (23) que apresentam, 
73,9% (17) referiram apenas uma e 26,1% (seis) mais de 
uma. Apresentando as incapacidades: auditiva em 21,4%; 
visual 50 %; motora 25% e fala 3,6%.

As perdas sensoriais com o envelhecimento afetam to-
dos os órgãos sensoriais, podendo ser devastadoras para a 

1. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. 
Envelhecimento e saúde da pessoa 
idosa. Brasília: Ministério da Saúde; 
2006.
2. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Po-
lítica Nacional de Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2006.
3. Smeltzer SC, Bare BG. Tratado 
de enfermagem médico-cirúrgica. 9 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan; 2002.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Es-
tatuto do Idoso. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2005. 
5. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. 
Competências para o trabalho em 

Referências

 
Tabela 3. Idosos em relação a lazer, sono, vida sexual, 
uso de preservativos e afrodisíacos. Ariquemes-RO, 2007.

Lazer
Sim

Não

Sono
Aumentado

Diminuído

Normal

Vida sexual
Sim

Não

Preservativo
Sim

Não

Afrodisíacos
Sim

Não

n
27

63

6

21

63

44

46

3

41

4

40

%
30,0

70,0

6,7

23,3

70,0

48,9

51,1

6,8

93,2

9,1

90,9

 
Tabela 4. Idosos conforme doenças e uso de 
medicamentos referidos. Ariquemes-RO, 2007.

Doenças
Sim

Não

Se sim, apresentam: 
Somente uma patologia

Mais de uma patologia

Medicamento
Usam

Não usam

Medicamentos
Não lembram o nome

Usam só um remédio

Usam mais de um

Medicamentos caseiros
Usam

Não usam

n
66

24

 

47

19

 

59

31

 

3

24

32

40

50

%
73,3

26,7

71,3

28,7

65,6

34,4

5,0

40,7

54,3

44,4

55,6

 Tabela 5. Idosos em relação à imunização. Ariquemes, RO, 2007.

Contra Influenza
Atrasada

Em dia

Nunca tomou

Contra Tétano
Atrasada

Em dia

Nunca tomou

Contra Febre Amarela
Atrasada

Em dia

Nunca tomou

n
12

72

6

15

71

4

     

10

75

5

%
13,3

80,0

6,7

    

16,6

79,0

4,4

     

11,2

83,3

5,5
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pessoa, impedindo-a de enxergar ou simplesmente ver tele-
visão, de ouvir sufi cientemente bem a conversação para se 
comunicar ou de discriminar sufi cientemente bem o paladar 
para apreciar a comida3.

Quanto às consultas por profissionais de saúde, 53,3% 
(48) realizam consulta de enfermagem, 85,6% (77) realizam 
consulta médica e 7,7% (sete) realizam consulta odontoló-
gica. Ainda, o estudo mostrou que 72,3% (65) dos idosos 
utilizam prótese dentária. 

Quanto a imunização a taxa de vaci-
nação estava em dias para a Infl uenza em 
80% (72), para a antitetânica  em 79% (71) 
e para a febre amarela em 83,3% (75).

No Brasil, segundo dados do Ministé-
rio da Saúde1, houve redução de 10% nas 
taxas de internações por causas atribuíveis 
à Infl uenza durante o período de 1998 e 
2000, para a faixa etária de maiores de 60 
anos, além da redução no uso de medica-
mentos. Embora houve um percentual bai-
xo de idosos que nunca foram imunizados, 
essas doenças são imunopreviníveis, com 
elevado índice de morbidade e mortalida-
de. Para Pagliuca et al15, o prognóstico do 
tétano é quase sempre assustador, sua alta 
letalidade, é maior nos dois extremos de 
idades, seja em crianças menores de cinco 
anos ou adultos maiores de 50 anos. Já a 
febre amarela além de ter alto o índice de 
mortalidade, a região da qual a amostra faz 
parte é endêmica, e apresenta características propícias ao vetor, 
sendo a imunização um dos principais meios de se interferir na 
cadeia epidemiológica da doença.

Da adesão dos idosos aos exames de prevenção de câncer 
de colo do útero e de próstata observou-se que, 17,3% (nove) 
das mulheres já realizaram o exame preventivo e, 34,2% (13) 
dos homens realizaram o exame especifi co para próstata.

1. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. 
Envelhecimento e saúde da pessoa 
idosa. Brasília: Ministério da Saúde; 
2006.
2. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Po-
lítica Nacional de Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2006.
3. Smeltzer SC, Bare BG. Tratado 
de enfermagem médico-cirúrgica. 9 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-
gan; 2002.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Es-
tatuto do Idoso. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2005. 
5. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. 
Competências para o trabalho em 

uma unidade básica de saúde sob a 
estratégia de saúde da família. Bra-
sília: Ministério da Saúde; 2000.
6. Floriano PJ. O perfil de idosos 
assistidos por uma equipe saúde da 
família do Centro de Sousas, no mu-
nicípio de Campinas – SP [disserta-
ção]. Campinas (SP): (s.n.); 2004. 
7. Instituto Brasileio de Geografi a e 
Estatística - IBGE. Síntese dos indica-
dores sociais, um retrato do Brasil em 
2003. Rio de Janeiro: IBGE; 2003.
8. Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística- IBGE. População. Cen-
so demográfico. Estudos e análises. 
Idosos. Rio de Janeiro: IBGE; 2000. 
9. Barreto KML. Universidade Aber-
ta à Terceira Idade (UnATI/UFPE): 
um perfil sócio-epidemiológico 

dos participantes. Recife: Funda-
ção Oswaldo Cruz , Instituto Aggeu 
Magalhães, Departamento de Saúde 
Coletiva – NESC; 1999. 
10. Guedes DP, Guedes JERP. Con-
trole de peso corporal, composição 
corporal, atividade física e nutrição. 
Londrina: Mediograf; 1998.
11. Mota J. Atividade física e quali-
dade de vida associada à saúde em 
idosos participantes e não partici-
pantes em programas regulares de 
atividade física.  Rev Bras Educ Fís 
Esp. 2006;20(3):219-25. 
12. Dumazeider J. Lazer e cultura po-
pular. São Paulo: Perspectiva; 1976. 
13. Geib LTC. Sono e envelheci-
mento. Rev Psiquiatr Rio Grande do 
Sul. 2003;25:3. 

14. Fernández-Llimos F, Romero 
FM,  Dádder MJF. Problemas rela-
cionados con la medicación. Con-
ceptos y sistemática de clasificaci-
ón. Pharmacy Care Española. Ciênc 
Saúde Coletiva. 1999;9(2).
15. Pagliuca LMF, Feitoza AR, Feijão 
AR. Tétano na população geriátrica: 
problemática da saúde coletiva? 
Rev Latinoam Enferm. 2001;9:6.
16. Federação Brasileira de Gine-
cologia e Obstetrícia - FEBRASGO. 
Tratado de ginecologia da FEBRAS-
GO. Rio de Janeiro: REVINTER; 
2001. 
17. Brasil. Instituto Nacional de 
Câncer. Estimativa 2008 – Incidên-
cia de câncer no Brasil – Rondônia/
Porto Velho. 

Referências

Verifi cou-se uma baixa adesão das mulheres idosas quan-
to à realização da coleta citopatológica oncótica, apenas 17%. 
Entretanto, a adesão desse exame, de acordo com a média na-
cional para mulheres em idade fértil, dos 25 aos 49 anos, tam-
bém é muito baixa, apenas 14%. Para Federação Brasileira de 
Ginecologia16, o câncer de colo de útero é a neoplasia malig-
na mais encontrada em toda a população feminina do mundo, 

com exceção do câncer de pele. Vale res-
saltar que, durante a consulta que se colhe 
papanicolaou no município, também é 
rea lizado o exame de mamas nas mulheres 
e, em caso de anormalidades encontradas, 
estas são encaminhadas para referência 
com assistência especializada. 

O número de idosos que realizou 
pelo menos uma vez o exame da prósta-
ta, na amostra estudada, apresentou per-
centual de 34%. Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer/Ministério da Saúde, 
INCA/MS, em Rondônia estima-se 250 
novos casos de câncer de próstata17. 

CONCLUSÃO
O estudo apresentado reafi rma a impor-
tância de se estabelecer o perfi l biossocio-
cultural da população idosa como estraté-
gia da Equipe de Saúde da Família (ESF), 
uma vez que nas últimas décadas tem se 
observado um nítido envelhecimento da 

população brasileira. A caracterização da população idosa da 
área de abrangência de cada ESF é condição necessária para 
a melhoria da prestação de serviço a esta faixa etária. 

Logo, a questão relacionada à população idosa deve ter enfo-
que prioritário para os gestores e sociedade na estruturação das 
políticas públicas de saúde que minimizem o impacto da transi-
ção demográfi ca sobre a qualidade de vida da população.       

“DENTRE AS PRINCIPAIS 
PATOLOGIAS DESCRITAS 

PELOS IDOSOS DESTACARAM-
SE: HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA, DIABETES 
MELLITUS, PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES, 
REUMATISMO, 

DISLIPIDEMIA, LABIRINTITE 
E PROBLEMAS NA COLUNA”
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