
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÃO DO AUTOCONTROLE DE CO-MORBIDADES: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE
DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SITE DO “PORTAL DO ENVELHECIMENTO”.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PATRÍCIA MORAIS DE LIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCOS ANTÔNIO DA EIRA FRIAS, PATRICIA FERA DE AZEVEDOORIENTADOR(ES): 



   

 

 

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

PIBIC 2014/2015 

 

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINAL  

 

ORIENTADOR: Professora Doutora Patrícia Fera 

Curso:         Enfermagem                                                    

E-mail: patrícia.morais@hc.fm.usp.br 

Título do Projeto: Orientação do autocontrole de co-morbidades: identificação e análise das 

informações constantes no site do “Portal do envelhecimento”. 

Palavras-chave:         1. Co-morbidades 2. Idosos 3. Portal do envelhecimento 

 

Bolsista: Patrícia Morais de Lima 

Voluntários: não há. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO  

PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

  

  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 

PIBIC 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS: PRÁTICAS EM 

UM CENTRO DE ACOLHIDA ESPECIAL 

 

 

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DO ALUNO 

 

Orientação do autocontrole de co-morbidades: identificação e análise das 

informações constantes no site “Portal do Envelhecimento”. 

 

 

 

 

Profª Dª Patricia Fera 

Prof. Dr. Marcos Antônio da Eira Frias 

Aluna: Patricia Morais de Lima 

 

 

São Paulo 

2015 



INTRODUÇÃO 

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 A reabilitação é um processo contínuo e progressivo, que visa o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam as pessoas 

viver com o mínimo de dependência, restaurando suas funções como indivíduos e 

reintegrando-se à família e a sociedade (DIOGO, 2000; FARO,2002). 

 Neste processo são considerados os múltiplos aspectos do ser humano – físico, 

emocional, social – evitando-se a fragmentação do indivíduo e agregando conceitos da 

humanização ao cuidado.  

   Esse cuidado, ou assistência, deve ser multi e interdisciplinar favorecendo a 

abordagem holística do indivíduo com deficiências, doenças crônicas e degenerativas e 

incapacidades (FARO, 2002). 

 Desta forma, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, entre outros profissionais tem 

condições de contribuir no processo de reabilitação dos indivíduos.  

 A equipe de profissionais deve inicialmente avaliar as necessidades do indivíduo 

relacionado ao domínio de cada disciplina, estabelecer metas e objetivos conjunto e 

então as intervenções são iniciadas. Durante todo o processo de reabilitação a equipe 

mantém comunicação efetiva para aperfeiçoar as ações e alcançar os objetivos.  

 A pessoa que passa pela reabilitação participa do estabelecimento dos objetivos 

e durante todo o atendimento é protagonista do processo.  

 É importante ressaltar o papel da família na reabilitação oferecendo o apoio 

necessário, participando das atividades e também se adaptando a mudança ocorrida em 

um dos seus membros.  

 No âmbito da assistência a saúde outro enfoque igualmente importante é o da 

Promoção à Saúde que consiste em um processo de capacitação dos indivíduos e da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida. 

 No Brasil existe a Política Nacional de Promoção à Saúde que tem como 

objetivo “promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de 

trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais” (BRASIL, 2010).  

 Ambos os enfoques, reabilitação e promoção à saúde, encontram intersecção em 



seus objetivos e em suas práticas. Pode-se dizer que reabilitar o indivíduo é também 

promover sua saúde, contribuindo para a melhor qualidade de vida da pessoa que tem 

algum grau de incapacidade ou dependência.  

 

 

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS 

O envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo e no Brasil 

não poderia ser diferente. A diminuição da taxa de fecundidade associada ao aumento 

da longevidade foi determinante deste evento. Atualmente a expectativa de vida ao 

nascer do brasileiro passa dos 70 anos e estima-se que em 2050 o percentual de pessoas 

acima de 60 anos corresponderá a cerca de 30% da população (INSTITUTO DE 

ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2013). 

Embora o envelhecimento de uma população possa refletir as melhores 

condições de vida, este cenário também traz demandas que devem ser estudadas e 

trabalhadas por diversos seguimentos da sociedade inclusive o setor saúde. 

Segundo KUCHEMANN (2012) o bem estar e o exercício da cidadania dos 

idosos tem estreita relação com a sociedade em que vivem. Ainda segundo este autor a 

infraestrutura de cuidados aos idosos exige equipamentos sociais e serviços cada vez 

mais eficientes e complexos e devem ser objeto de políticas e programas de saúde 

pública. 

O envelhecimento traz inevitavelmente alterações orgânicas, funcionais e 

psicológicas naturais que são denominadas de senescência. Quando o envelhecimento é 

acompanhado de alterações decorrentes de situações de doença denomina-se senilidade. 

Em ambas as situações o envelhecimento pode trazer comprometimento na 

independência e autonomia dos idosos e isso deve ser motivo de atenção dos 

profissionais da saúde uma vez que autonomia e independência são indicadores de 

saúde para a população idosa (SANTOS, FERA, LELIS,2012).    

 A autonomia é a capacidade de decidir e de exercer seu livre arbítrio sobre as 

questões da própria vida enquanto a independência é a capacidade de desempenhar 

atividades de vida diária com o mínimo de auxílio de outras pessoas (VIEIRA, 2004). A 

manutenção da autonomia e da independência dos idosos depende do desempenho de 

habilidades físicas e mentais que se definem como a capacidade funcional. 



 Em contrapartida a incapacidade funcional é a “presença de dificuldade no 

desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida cotidiana ou mesmo pela 

impossibilidade de desempenhá-las” (ROSA, BENICIO, DIAS, 2003). Inúmeros fatores 

podem predispor o idoso a incapacidade funcional como doenças crônico-degenerativas, 

alterações cognitivas, fraturas, etc 

 Promover um envelhecimento melhor, livre da incapacidade funcional, 

mantendo, portanto a autonomia e independência é desafio dos profissionais da saúde 

que trabalham diretamente com este segmento da população. 

 O envelhecimento ativo é um termo adotado pela OMS na década de 1990 que 

significa “processo de otimização de oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 

velhas” (WHO, 2005). 

 No Brasil, o Estatuto do Idoso (2003) e a Política Nacional de Saúde do Idoso 

(2006)  são iniciativas que consideram os pressupostos do envelhecimento ativo 

(KEINERT E ROSA, 2009).  

 Iniciativas locais que surgem nas universidades também tem sua importância 

neste contexto seja na promoção de um envelhecimento melhor para idosos de 

determinada localidade ou para a melhor formação de profissionais de saúde com uma 

concepção mais clara do envelhecimento ativo.  

 SANTOS, FERA E LELIS (2012) relatam experiências bem sucedidas de 

promoção da saúde de idosos que foram desenvolvidas em uma universidade privada do 

município de São Paulo, no curso de enfermagem, como a Oficina de Memória, Oficina 

de Processo de Envelhecimento Físico, Oficina de Sentido de Vida, Encontro 

Intergeracional, Curso Saúde e Cidadania além de atividades no Fórum do Cidadão 

idoso e no Projeto Economia Solidária.  

  Também a reabilitação da saúde do idoso que objetiva estabilizar problemas 

primários e prevenir complicações secundárias, restaurar as funções perdidas levando a 

maior independência para atividades de vida diária, promover a adaptação do idoso e da 

sua família às mudanças decorrentes do envelhecimento, contribui para o 

envelhecimento mais ativo (DIOGO, 2000).    



 Com o intuito de prevenir as complicações secundárias e auxiliar os idosos no 

autocontrole de co-morbidades inúmeros materiais impressos e eletrônicos,  nacionais e 

locais, são desenvolvidos. Conhecer esses materiais, seu conteúdo e adequação ao 

público idoso, é primordial para se iniciar qualquer atividade de orientação.   

 

 

OBJETIVO 

Levantar e analisar as informações relativas a orientação do autocontrole de co-

morbidades constantes no site do Ministério da Saúde e do “Portal do Envelhecimento”.   

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, realizada no site do 

Ministério da Saúde, dos materiais sobre autocontrole de comorbidades disponível e 

destinado ao público leigo e idoso. 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Assim sendo, pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que têm experiências práticas com 

o problema pesquisado, pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. A pesquisa descritiva, 

que visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Esse tipo de pesquisa envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados que pode ser questionário e observação 

sistemática (GIL, 2002). 

Ao iniciarmos as buscas no site do ministério da saúde nos deparamos com a 

inatividade das páginas destinadas ao tema escolhido (comorbidades - doenças 

cardiovasculares), incapacitando a continuidade do estudo nesse site. Diante deste fato 

não esperado, optamos por avaliar o site "Portal do envelhecimento". 

O “Portal do Envelhecimento” teve início em 2004 como um projeto do Núcleo 

de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento – Nepe da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP) e que na sua trajetória foi tomando corpo e passou por 

modificações expressivas transpondo os muros acadêmicos, assim, em 2006 migrou 



para o “Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento – OLHE” e em 2014 

passou a ser uma “empresa de negócio social” e mantém a missão inicial de “transferir 

informações qualificadas sobre a velhice e o envelhecimento possibilitando o acesso 

democrático ao conhecimento sobre esta instigante fase da vida” 

(http://www.portaldoenvelhecimento.com/quem-somos). 

Para a coleta de dados criamos um checklist dividido em duas partes, a primeira 

foi elaborada com base no já adaptado por Domingos (2010) do estudo de Sales, Cybis 

(2003) e Sales (s.d.) e contempla sete itens referentes a acessibilidade das ferramentas. 

Os itens avaliados são a compatibilidade flexibilidade, legibilidade, controle do usuário, 

significado dos códigos e denominações, consistência e densidade informacional.  

De acordo com o estudo de Sales, Cybis (2003) e Sales (s.d.), a compatibilidade 

diz respeito a associação de texto, imagem e som com o objetivo de melhorar a 

compreensão da mensagem pelo usuário. Flexibilidade é a possibilidade de usar 

recursos diversos como o mouse, comandos no teclado, dentre outros. Legibilidade está 

ligado ao contraste das cores usadas como fundo, para texto e imagem. Controle do 

usuário está ligado à possibilidade do usuário controlar atualizações automáticas que 

possam interferir na leitura. Significado dos códigos e denominações faz referência a 

identificação textual de direcionamento para outros links. Consistência está relacionado 

ao layout da página que deve ser padronizado.  A densidade informacional é o uso de 

textos compreensíveis, sem informações repetidas ou desnecessárias.  

Na segunda parte do instrumento de coleta contemplamos igualmente sete itens 

referentes à presença de informações relativas à definição, aos fatores de riscos, 

complicações, tratamento e prevenção, terapia medicamentosa, comunicação virtual e 

por último, autocuidado e manuseio de materiais para o autocontrole de comorbidades 

das doenças cardiovasculares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

QUADRO1: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

COMPATIBILIDADE DAS DESCRIÇÕES TEXTUAIS, SÃO PAULO, 2015. 



COMPATIBILIDADE/ 

RELEVÂNCIA 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se existem 

descrições textuais 

particularmente 

importantes para idosos 

e/ou público 

Animação X  

Imagem X  

Som X  

Vídeo X  

Gráfico  X 

Ícones X  

Idioma X  

 

Considerando os itens apresentados no site e os critérios, o site não dispõe de 

gráficos, porém, há animações, imagens, som/vídeo, ícones, até mesmo relacionados á 

seleção dos idiomas dá página. A diversidade de recursos de apresentação dos 

conteúdos se mostra como um atrativo para que o público em geral e os idosos 

naveguem no site. No entanto percebemos que idosos com déficit visual ou auditivo 

podem apresentar dificuldade no acesso as informações.  

 

 

QUADRO2: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES DO SITE, SÃO PAULO, 2015. 

FLEXIBILIDADE/ 

RELEVÂNCIA: 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se os 

componentes do site podem 

ser operados por meio de 

diferentes dispositivos e se 

há páginas que permitem 

interação via teclado 

através de comando por 

voz. 

Mouse X  

Teclado X  

Campo de edição X  

Botão X  

Link X  

 

O site permite que seus componentes possam ser operados por meio de 

diferentes dispositivos. Não há nas páginas a possibilidade de interação via teclado 



através de comando por voz, o que poderia ser um diferencial para acessibilidade de 

idosos. 

QUADRO3: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

LEGIBILIDADE, SÃO PAULO, 2015. 

LEGIBILIDADE/ 

RELEVÂNCIA: 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Há contraste favorável; 

discriminação de cores, 

visando pessoas idosas, 

com dificuldade de 

concentração e/ou 

daltonismo 

Letras brancas e 

fundas escuras 
 X 

Discriminação 

entre cores de 

mesmo tom 

X  

 

Na legibilidade, é importante citar a influência das cores, onde há cores que não 

facilitam a leitura, ou mesmo não a estimula. A condição visual e daltonismo são 

prejudicados por certa cores, como amarelo, azul e verde.O site trabalha com duas 

cores, preta (letras) e branca (fundo) sendo este contraste favorável a leitura 

QUADRO 4: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 

CONTROLE DO USUÁRIO, SÃO PAULO, 2015. 

CONTROLE DO 

USUÁRIO 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Este recurso pode 

atrapalhar a leitura da 

página por usuários 

idosos com problemas 

visuais e/ou que estiverem 

usando um software leitor 

de tela. 

 

Atualizações 

automáticas 

sinalizadas 

X  

Fácil desativação 

do recurso 
 X 

 

Quanto a atualização automática, o site anuncia com antecedência quando será 

atualizado e/ou modificado, e ainda aceita sugestões quanto às respectivas mudanças, no 

entanto o usuário não tem o poder e ativar ou desativar tal recurso. A impossibilidade de 

desativar este recurso pode levar a uma atualização da página durante a leitura, o que 



pode interferir na compreensão. Isso pode particularmente ser mais prejudicial para os 

deficientes visuais que utilizam leitor de tela 

 

QUADRO 5- AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 

SIGNIFICADO DOS CÓDIGOS E DENOMINAÇÕES, SÃO PAULO, 2015. 

SIGNIFICADO DOS 

CÓDIGOS E 

DENOMINAÇÕES 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Relacionado ao destino 

dos links, os seus 

enunciados são claros e 

textuais? Devem destinar 

realmente á páginas 

concisas e significativas, 

com boa transitoriedade. 

Indicado com 

clareza no 

enunciado do 

texto 

X  

Transitoriedade X  

  

O site apresenta a possibilidade de transitoriedade entre diferentes links que 

estão enunciados com clareza. Este aspecto é importante por permitir a navegação de 

maneira confortável para o usuário. 

 

QUADRO 6: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

CONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES, SÃO PAULO, 2015. 

CONSISTÊNCIA 
ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

A definição de um layout 

padrão para páginas com 

elementos repetidos 

favorece o aprendizado 

favorecendo, em 

particular, usuários com 

dificuldade de 

aprendizagem. 

Botões para 

navegação no 

mesmo lugar em 

cada página;  

X  

Título de cada 

página e/ou o 

nome do site 

sempre na 

X  



mesma posição 

Fonte/tamanho x  

Mensagens X  

Rótulos X  

Ícones 

 
X  

Campo de edição X  

Botão de 

comando 
X  

 

 Todos os tópicos avaliados neste item foram identificados. Quanto a 

possibilidade de modificar a fonte/tamanho só é possível alterar o tamanho das letras. 

Essa mudança de tamanho de letra não é significativa, mantendo as letras em um 

tamanho ainda pequeno que pode dificultar a leitura. 

 

QUADRO 7: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À 

DENSIDADE INFORMACIONAL, SÃO PAULO, 2015. 

DENSIDADE 

INFORMACIONAL 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se as páginas 

apresentam informações 

onde não existem opções 

desnecessárias ou 

publicidade, por exemplo. 

Caso contrário, 

informações relevantes e 

irrelevantes estarão 

competindo pela menor 

capacidade de atenção de 

usuários, 

consequentemente 

atrapalhando e induzindo 

Informações 

irrelevantes 
 x 

Informações 

repetitivas 
 X 

Informações 

impertinentes 
 X 



ao erro. 

 

As informações constantes do site são relevantes e pertinentes ao público a que 

se destina e aos objetivos do site. A presença de anúncios publicitários na página 

principal pode, em algumas situações, “competir” com o conteúdo informativo. No 

entanto quando se acessa o conteúdo informativo, na forma de textos e vídeos, não há 

publicidade. As informações que compõe o conteúdo do site são disponibilizadas por 

pessoas com vasta experiência e aprofundados estudos na área do envelhecimento o que 

certamente contribui para a pertinência, relevância e qualidade dos textos apresentados.   

 

 

 

QUADRO 8: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A 

DEFINIÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES, SÃO PAULO, 2015. 

DEFINIÇÃO DAS 

DOENÇAS 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se existem 

descrições textuais 

particularmente 

importantes para idosos  

e/ou público 

Objetividade X  

Links para 

ajuda/complemento 
X  

Imagens  X 

Vídeo  X 

Sons  X 

 

 Existem no site informações relacionadas a doenças cardiovasculares. No link 

“serviços” programa “Coração alerta” são apresentados dados sobre a hipertensão 

arterial e o infarto. Em “saúde e doença”, o tema “hipertenção arterial e síncope no 

idoso” é abordado de forma clara. No entanto não há imagens, vídeos ou sons que 

poderiam facilitar a compreensão  

 



 

 

 

 

 

QUADRO 9: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS 

FATORES DE RISCOS DAS DCV, SÃO PAULO, 2015. 

FATORES DE RISCOS 

DAS DCV 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se há 

abordagem sobre os 

fatores de riscos das 

doenças 

cardiovasculares, que 

são indispensáveis para 

que se inicie prevenções 

que impeçam a 

propagação e a 

consequência dessas. 

Comportamento 

individual/estilo de 

vida 

X  

Exposição 

ambiental 
X  

Características 

hereditárias ou 

congênitas 

 X 

Pressão arterial 

/colesterol 
X  

IMC  X 

Idade X  

Tabagismo X  

 

 O site também apresenta os principais fatores de risco para desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Existe a ênfase nos fatores de risco modificáveis e não aborda 

a possibilidade de hereditariedade. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que 

estão sob o controle do indivíduo e que mais determinam o surgimento das doenças. 

Sendo assim é pertinente que a abordagem destes riscos seja priorizada.  

   



QUADRO 10: AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AS 

COMPLICAÇÕES, SÃO PAULO, 2015. 

FATORES DE RISCOS 

DAS DCV 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Consequências da não 

aderência á tratamentos 

ou ao não 

reconhecimento da 

doença. 

Importantes agravos que 

podem levar á sequelas 

ou até mesmo a morte. 

Agravamentos X  

Efeitos colaterais X  

Contra-indicações X  

 

 Também as principais complicações relacionadas as doenças cardiovasculares 

estão indicadas no site. Muitas vezes o entendimento das complicações advindas de uma 

doença pode motivar a adesão ao tratamento e melhor controle da doença.  

 

QUADRO 11: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO DAS DCV, SÃO PAULO, 2015. 

FATORES DE RISCOS 

DAS DCV 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Prevenção e tratamento 

andam lado a lado. Com 

prevenção, pode-se 

adaptar um tratamento e 

evitar agravos futuros. 

Para isso, a população 

deve estar orientada e ter 

acesso á toda informação 

possível. 

Não 

medicamentoso 
X  

Prática de 

exercícios 
X  

Diminuição da 

ingestão de sódio e 

álcool 

X  

Atentar-se a 

mudanças ou 

sintomas 

X  

Controle da 

Pressão/glicemia 
X   



Controle de peso X   

Consultas ao 

especialista 
X   

 

 Importante destacar que o site aborda os aspectos do controle e manejo da 

doença cardiovascular. Esses aspectos referem-se principalmente ao tratamento não-

medicamentoso. 

 

QUADRO 12: AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À TERAPIA 

MEDICAMENTOSA, SÃO PAULO, 2015. 

TERAPIA 

MEDICAMENTOSA 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se existem 

descrições textuais 

particularmente 

importantes para idosos 

e/ou público 

Definição  X 

Efeitos colaterais  X 

Interação 

medicamentosa 
 X 

Efeitos esperados  X 

Disponibilidade 

gratuita 
X  

Indicação  X 

 Contraindicação  X 

 

Nenhuma explicação sobre o tratamento farmacológico das doenças 

cardiovasculares é apresentado, mas a possibilidade de obter medicamentos 

gratuitamente é citada. Consideramos essa informação pertinente e suficiente aos 

usuários do site considerando que o foco é o envelhecimento e não a doença ou 

tratamento. O site não é voltado para a “saúde do idoso”, mas sim para a compreensão 

do processo de envelhecer com todas as dimensões em que pode ser estudado. A saúde e 

a doença fazem parte destas dimensões mas não devem ser o mais importante.  

 



QUADRO 13: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A 

COMUNICAÇÃO VIRTUAL DO SITE, SÃO PAULO, 2015. 

COMUNICAÇÃO 

VIRTUAL DO SITE 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se o site 

proporciona um espaço 

para usuários relatarem  

experiências. Essa 

interação com outras 

pessoas, além 

proporcionar um ambiente 

sócio-virtual melhor, sana 

dúvidas e a troca de 

experiências é ideal para 

autoestima. 

Campos X  

Links 

X  

Mensagens 

X  

Redes Sociais 

X  

 

 A interação entre os usuários é incentivada assim como a participação com 

relatos também. É possível também a conexão com as redes sociais a partir do site 

reforçando que a interação é valorizada.  

 

QUADRO 14: AVALIAÇÕES DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO 

AUTOCUIDADO E MANUSEIO DE MATERIAIS PARA O AUTOCONTROLE 

DE COMORBIDADES, SÃO PAULO, 2015. 

AUTOCUIDADO E 

AUTOCONTROLE DE 

COMORBIDADES 

ITENS 

AVALIADOS 
POSSUI NÃO POSSUI 

Verifique se existem 

descrições textuais 

particularmente 

importantes para idosos 

e/ou público. 

Manuais  X 

Legendas X  

Definições X  

 

 A ausência de manuais sobre o autocontrole de comorbidades não se caracteriza 

em um problema. Não é objetivo de este site propor orientações de saúde/doença. O 

conteúdo de fatores de risco e complicações é suficientemente claro para a abordagem 

das doenças cardiovasculares neste espaço.  



 

CONCLUSÃO 

O Portal do Envelhecimento é um site com a missão oferecer informações 

qualificadas sobre a velhice e o envelhecimento. Possui características que facilitam o 

acesso por parte dos idosos. Seu conteúdo é pertinente considerando o público e o 

objetivo. As informações sobre doenças cardiovasculares abrangem a apresentação da 

hipertensão arterial e infarto do miocárdio com linguagem acessível para leigos, além 

dos fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento dessas doenças e tratamento 

não medicamentoso. A página do site o Ministério da Saúde que seria objeto de análise 

se manteve indisponível até a finalização deste trabalho.   
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Orientação do autocontrole de co-morbidades: identificação e análise das 

informações constantes no site “Portal do envelhecimento”. 

 

Data da 

Reunião 
Horário Atividades 

Assinatura 

do 

Orientador 

25/08/2014 11h Discussão e orientação sobre o tema – envelhecimento  e 

co-morbidades 

 

15/09/2014 11h Discussão sobre a dificuldade inicial para realização da 

pesquisa – o site do ministério da saúde ficará parcialmente 

indisponível até novembro. Realizaremos estudos teóricos 

para fundamentação da pesquisa até a disponibilidade do 

site. 

 

29/09/2014 11h Orientação: importância da capacitação para o auto-

controle de co-morbidades 

 

20/10/2014 11h Orientação: escolha das co-morbidades mais prevalentes a 

serem estudadas 

 

17/11/2014 11h Orientação: apresentação do material estudado sobre o 

assunto solicitado pela orientadora 

 

09/02/2015 11h Orientação: metodologia de busca de informações no site 

do ministério da saúde 

 

26/02/2015 11h Orientação: Exploração do site do ministério da saúde   



 

18/03/2015 

09h30 Discussão: Exploração e conclusão de inatividade do site do 
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06/04/2015 09h30 Orientação: apresentação à orientadora sobre o site “Portal 

do envelhecimento”  

 

30/04/2015 10h Orientação: Desenvolvimento de instrumento para 

direcionar a exploração do site: “check list” 

 

17/05/2015 09h30 Discussão: Revisão dos instrumentos direcionadores à 

exploração do site: “check list” 

 

12/06/2015 11h Exploração e orientação: exploração ao site o “Portal do 

envelhecimento” com a utilização e aplicação dos 

instrumentos criados. 

 

02/07/2015 10h Discussão e orientação: Informações relevantes contidas no 

site; estrutura do projeto; correções e últimas revisões 

 

18/08/2015 10h30 Orientação e discussão: Finalização do projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


