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1 RESUMO: 

 As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) tem ocorrido no Brasil e as 

doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade, bem como, a 

Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus que têm assumido um papel 

significativo nas últimas décadas, constituindo a principal causa de hospitalização no 

sistema público de saúde. OBJETIVO: Analisar a prevalência e os fatores 

associados às DCNT na Atenção Básica no Central do município de Guarulhos. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, descritivo-

exploratória, que está sendo realizado nas Unidades Básicas de Saúde do Distrito 

Central do Município de Guarulhos-SP. A amostra até momento é de 63 idosos, 

portadores de diabetes, hipertensão, dislipidemias. Para a análise estatística dos 

dados utilizou o programa SPSS20.0. RESULTADOS PRELIMINARES: O grupo de 

idosos entrevistados até o momento é constituído pela maioria feminina (61,9%), 

casados (53,9%), com apenas o ensino primário (65,2%), com 2,8 membros em 

média e com baixo consumo de álcool. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A Saúde Pública como sendo a ciência e a arte de evitar doenças, tem por 

objetivos principais prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental os 

indivíduos através de eficientes esforços organizados. A mesma encontra, a partir do 

século XXI, um grande desafio: cuidar de mais de 32 milhões de idosos, sendo a sua 

maioria de baixo nível socioeconômico, educacional e com alta prevalência de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (BERLEZI, 2011). A Organização 

Mundial de Saúde/WHO afirma que o álcool tem matado mais que AIDS e 

tuberculose, sendo ele responsável por 4% de todas as mortes no mundo (WHO, 

2011b). O Ministério de Saúde (2013) expõe que "a doença causada pelo álcool" 

constituiu-se uma problemática grande ao sistema de saúde de todo o mundo, 

estimando-se que entre 10% a 15% da população mundial seja o dependente de 

álcool. No Brasil a proporção de consumo excessiva e dependência é grande. As 

estimativas de dependentes do álcool variam entre 9% a 12% (SCHMIDT, 2011), 

sendo pelo menos 1 milhão só no Estado de São Paulo (BRASIL, 2013).  
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3 OBJETIVO 

Caracterizar a população idosa da região central de Guarulhos em relação aos 

dados sócio-econômicos e ao perfil de adoecimento relacionado ao consumo de 

álcool. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória quantitativa e transversal, que 

encontra-se em desenvolvimento, está sendo realizado nas Unidades Básicas de 

Saúde Flor da Montanha, Paraventi e São Ricardo, localizadas no Distrito Central do 

Município de Guarulhos-SP. Serão coletados 300 (trezentos) instrumentos, sendo 

que até o momento foram coletados de 63 (21%). O projeto foi avaliado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN), sendo 

aprovado pelo protocolo nº 306/13, e para a realização da presente pesquisa foram 

utilizados 02 (dois) instrumentos: o BOAS (Brazil Old Age Schedule) e o AUDIT 

(Alcohol Use DisordersIdentification Test). O BOAS contém 73 perguntas fechadas e 

abertas, contendo as variáveis: informações sociodemográficas (idade, situação 

conjugal, escolaridade, renda e tamanho da família), estado de saúde auto-referido e 

morbidade referida. O AUDIT constitui-se em um teste para identificação de 

problemas relacionados ao uso de álcool e é composto por 10 questões de múltiplas 

escolhas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram coletados pelos entrevistadores, nas dependências da Unidade 

Básica de Saúde, por meio de questionários previamente validados.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram coletados 63 instrumentos. A amostra apresenta uma faixa 

etária que varia dos 60 anos aos 90 anos, sendo a população feminina (61,9%)  

mais frequente que a população masculina. De acordo Pilger et al., (2011) talvez 

essa realidade explique a longevidade feminina, uma vez que as mulheres vivem 

mais anos que os homens. Na população analisada nessa parcial, apenas 01 
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(1,58%) tem curso superior, 02 (3,17%) concluíram o 2º Grau, 17 (26,98%) cursaram 

até o Ginásio e 43 (68,25%) cursaram o nível primário, sendo este último o grupo 

majoritário. A questão da escolaridade é uma variável importante e merece atenção. 

Nesse cenário as iniciativas governamentais e privadas estão investindo em ações 

relacionadas à educação de adultos e idosos a fim de influenciar a vida social, 

econômica e na busca de serviços de saúde (PILGER et al., 2011). Em relação ao 

estado civil, 53,9% são casados, 34,9% são viúvos, 9,5% são divorciados e apenas 

1,58% são solteiros. Em relação ao número de filhos, 42,9% possui de 2 a 3 filhos, 

22,2% possui de 4 a 5 filhos, 12,7% apenas 1 filho, 11,1% não possui filhos, 6,3% 

tem mais de 7 filhos e 4,8% tem 6 ou 7 filhos. Já em relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas 65% das mulheres relatam nunca ingerir bebidas alcoólicas. Entre os 

homens 3,17% apresentam consumo de álcool de alto risco. Um homem e uma 

mulher já sofreram ou causaram ferimentos devido ao consumo de álcool. 
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