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ALVES, Selda Gomes de Sousa. Prática do acolhimento à pessoa idosa na
atenção básica: uma estratégia de humanização. Natal, 2009. 114 f. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

RESUMO
O envelhecimento da população já é um fato, antes considerado um fenômeno, hoje,
faz parte da realidade da maioria das sociedades no mundo. O presente estudo tem
como objetivo analisar a prática do acolhimento desenvolvida pela equipe
multidisciplinar para a pessoa idosa na Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de
uma investigação descritiva e exploratória, desenvolvida mediante abordagem
quantitativa. A população deste estudo constituiu-se de dezenove equipes que
trabalham na ESF inseridas na zona urbana do município de Sousa-PB,
compreendendo um total de 133 profissionais. A coleta de dados foi realizada
através de um questionário contendo questões fechadas, referente aos dados sóciodemográficos e, questões abertas específicas. Os principais resultados indicam que
os profissionais de Saúde do município de Sousa, PB, que participaram deste
estudo constituíram-se num total de 76. Dentre estes, 20% são enfermeiros, seguido
dos odontólogos em 6%; 35% são ACS e técnicos de enfermagem com 19%. A
idade dos entrevistados encontra-se na faixa etária entre, 21 e 30 anos, em 43%. A
maioria é do sexo feminino com um total de 84%. Já de acordo com o estado civil
34% são casados. Se tratando do salário, o médico tem o de maior de 12 salários.
Os participantes apresentam o maior percentual de tempo de formado com 33%
referente de 1 a 3 anos de formação. E por fim, a variável tempo de atuação, se
destacaram 39% dos participantes com 08 a 11 anos. Com relação a como se
processa a recepção e atendimento à pessoa na ESF, podemos observar que, o
atendimento prioritário foi destaque com 27% dos participantes, seguido de um
atendimento atencioso com 26%. Já em relação às ações que são desenvolvidas
diariamente na ESF, essas estão voltadas para o HIPERDIA com 40%, seguidas de
ações pautadas em orientações com 27%. algumas ações são realizadas de acordo
com a necessidade de cada idoso (13%) e através de visitas domiciliares (9%). Foilhes perguntado como o acolhimento era facilitado na UBS, esses relataram que é
através da atenção que é dispensada ao idoso (35%), e por fim, como este era
dificultado, em sua maioria com 37% não quiseram responder, seguidos da falta de
compreensão com 26%. Com este estudo foi possível concluir que a prática
desenvolvida pelos profissionais da ESF do município de Sousa, PB com a pessoa
idosa, é caracterizada por uma assistência pautada no aspecto clínico, pouco
focalizado nas ações que permeiam a PNH.

Palavras-chave: Acolhimento. Idoso. Humanização. Atenção Básica.

ALVES, Selda Gomes de Sousa. Practical one of the shelter to the elderly in the
basic attention: a humanização strategy. Natal, 2009. 114 f. Dissertation (Master`s
Degree in Health). Graduate Program in Nursing. Federal University of the Rio
Grande the North.

ABSTARCT
The aging of the population already is a fact, before considered a phenomenon,
today, is part of the reality of the majority of the societies in the world. The present
study it has as objective to analyze the practical one of the shelter developed for the
team to multidiscipline for the elderly in the Strategy of Health of the Family. One is
about a descriptive and exploratória inquiry, developed by means of quantitative
boarding. The population of this study consisted of nineteen teams that work in the
inserted ESF in the urban zone of the city of Sousa-PB, understanding a complete of
133 professionals. The collection of date was carried through through a questionnaire
contends closed questions, referring to the partner-demographic date e, specific
open questions. The main results indicate that the professionals of Health of the city
of Sousa, PB, that had participated of this study had consisted in a complete of 76.
Amongst these, 20% are nurses, followed of the odontólogos in 6%; 35% are ACS
and technician of nursing with 19%. The age of the interviewed ones meets in the
age band enters, 21 and 30 years, in 43%. The majority is of the feminine sex with a
84% total. Already in accordance with civil state 34% is married. If treating to the
wage, the doctor has of greater of 12 wages. The participants present the percentile
greater of formed time of with referring 33% of 1 the 3 years of formation. E finally,
the changeable time of performance, if had detached 39% of the participants with 08
the 11 years. With regard to as if it processes the reception and attendance to the
person in the ESF, we can observe that, with priority attendance was prominence
with 27% of the participants, followed of a considerate attendance with 26%. Already
in relation to the actions that are developed daily in the ESF, these they are come
back toward the HIPERDIA with 40%, followed of actions ruled in orientation with
27%. Some actions they are carried through in accordance with the aged necessity
of each (13%) and through visits domiciliary (9%). It was asked to them as the shelter
was facilitated in the UBS, these had told that it is through the attention that is
excused the aged one (35%), and finally, as this made it difficult age, in its majority
with 37% they had not wanted to answer, followed of the lack of understanding with
26%. With this study it was possible to conclude that the practical one developed for
the professionals of the ESF of the city of Sousa, PB with the elderly, is characterized
by an assistance ruled in the clinical aspect, little focused in the actions that to
permeate the PNH.
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atención básica: una estrategia del humanização. Natal, 2009.
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RESUMEN
El envejecimiento de la población es ya un hecho, antes consideraba un fenómeno,
es parte hoy de la realidad de la mayoría de las sociedades en el mundo. El actual
estudio que tiene como objetivo para analizar el práctico del abrigo desarrollado para
el equipo al multidiscipline para los ancianos en la estrategia de la salud de la
familia. Uno está sobre una investigación descriptiva y del exploratória, desarrollada
por medio del embarque cuantitativo. La población de este estudio consistió en
diecinueve equipos que trabajan en el ESF insertado en la zona urbana de la ciudad
del Sousa-PB, entendiendo un completo de 133 profesionales. La colección de fecha
fue ejecutada a través de un cuestionario afirma las preguntas cerradas, refiriendo a
la fecha socio-demográfica e, los no se sabe específicos. Los resultados principales
indican que los profesionales de la salud de la ciudad de Sousa, el PB, que había
participado de este estudio habían consistido en un completo de 76. Entre éstos, los
20% son enfermeras, seguidas de los odontólogos en el 6%; los 35% son ACS y
técnico del cuidado con el 19%. La edad entrevistadas con se encuentra en la venda
de la edad entra, 21 y 30 los años, en el 43%. La mayoría está del sexo femenino
con un total del 84%. Ya de acuerdo con estado civil el 34% está casado. Si trata al
salario, el doctor tiene de mayor de 12 salarios. Los participantes presentan el
porcentaje mayor de época formada con de referir el 33% de 1 los 3 años de
formación. E finalmente, la época cambiable del funcionamiento, si el 39% separado
tenido de los participantes con 08 los 11 años. Con respecto a como si procese la
recepción y la atención a la persona en el ESF, podemos observar eso, con la
atención de la prioridad éramos prominencia con el 27% de los participantes,
seguido de una atención considerada con el 26%. Ya en lo referente a las acciones
que se desarrollan diariamente en el ESF, éstos los vuelven hacia el HIPERDIA con
el 40%, seguido de las acciones gobernadas en la orientación con el 27%. Algunas
acciones los ejecutan de acuerdo con la necesidad envejecida de cada uno (el 13%)
y con las visitas domiciliarias (el 9%). Les fue pedido como el abrigo fue facilitado en
el UBS, éstos había dicho que está con la atención se excusa que envejecida (el
35%), y finalmente, como éste le hizo edad difícil, en su mayoría con el 37% que no
tenían quisieron contestar, seguido de la carencia de la comprensión con el 26%.
Con este estudio era posible concluir que el práctico se convirtió para los
profesionales del ESF de la ciudad de Sousa, PB con los ancianos, es caracterizado
por una ayuda gobernada en el aspecto clínico, enfocado poco en las acciones que
impregnar el PNH.

Palabra-llave: Abrigo. Envejecido. Humanización. Atención básica.
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1 INTRODUÇÃO
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas
usadas que já têm forma de nossos corpos e esquecer
os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos
lugares. É o tempo de travessia...É se não ousarmos
fazê-la teremos ficado à margem de nós mesmos.”
Fernando Pessoa

O envelhecimento da população já é um fato, antes considerado um
fenômeno, hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades no mundo. O
mundo está envelhecendo. 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 (BRASIL, 2006a). De acordo com a Organização
Panamericana de Saúde (OPAS, 2003) estimativas indicam que no Brasil existem
atualmente cerca de 17,6 milhões de idosos, e esse quadro corresponde à mudança
de alguns indicadores de saúde, especialmente os relacionados à diminuição nos
índices de fecundidade e mortalidade, associados ao aumento da esperança de vida
ao nascer. Além do que, destaca-se na população idosa o aumento do número de
pessoas com 80 anos ou mais, sendo essa a faixa etária de maior crescimento,
tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (WHO, 2005;
VERAS, 2002).
Um aspecto importante a se considerar quando se estuda sobre populações
idosas, é o de que a velhice não é homogênea para todos os seres humanos, pois
sofre influências dos processos de discriminação e exclusão social associados a
condição de gênero, à etnia, ao racismo, às condições sociais, à região geográfica
de origem e à localização de moradia (BRASIL, 2006a).
Diferentemente do processo de construção da velhice, o envelhecimento do
ser humano, é um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional
dos indivíduos o que caracteriza a senescência, e que, em condições normais
costuma não provocar qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga
como, por exemplo, das doenças, dos acidentes e estresse emocional, pode
ocasionar uma condição patológica que requeira assistência que é a senilidade.
Cabe ressaltar que algumas alterações físicas e fisiológicas, decorrentes do

processo de senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de
um estilo de vida mais ativo (BRASIL, 2006a).
Compreende-se, portanto, que o envelhecimento da população seja uma
aspiração natural de qualquer sociedade, porém, não deve ser alcançado, sem que
se tenha como meta a melhoria da qualidade de vida dos que já envelheceram ou
que estejam no processo de envelhecimento.
Atualmente, um dos maiores desafios 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.
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) apud Brasil
(2006a, p.8) se define o 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 meioambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”.

Nesse sentido, espera-se que a Atenção Básica de saúde deve ser 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.
Em 1994, o Ministério da Saúde criou 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.
Para aprimorar à assistência a saúde dispensada à pessoa idosa, foi criada a
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM nº 2.528, de 19
de outubro de 2006, que define a atenção à saúde à população idosa e determina
como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família, tendo como referência a

rede de serviços especializados de média e alta complexidade. A finalidade
primordial da PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência
dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para
esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de
idade (BRASIL, 2006a). Frente às diretrizes apontadas nessa política, a ESF
continua sendo o espaço estratégico para o desenvolvimento das ações de saúde
voltadas para os idosos.
Tomando por base a diretriz da PNSPI, que relata acerca da atenção integral,
integrada à saúde da pessoa idosa, a mesma deverá ser estruturada nos moldes de
uma linha de cuidados, com foco no usuário, baseado nos seus direitos,
necessidades, preferências e habilidades; estabelecimento de fluxos bidirecionais
funcionantes, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de atenção;
providos de condições essenciais de infra-estrutura física adequada, insumos e
pessoal qualificado para a boa qualidade técnica. Instrumentos gerenciais baseados
em levantamento de dados sobre a capacidade funcional (inventários funcionais) e
sócio-familiares da pessoa idosa deverão ser implementados pelos gestores
municipais e estaduais do SUS, para que haja a participação de profissionais de
saúde e usuários na construção de planos locais de ações para enfrentamento das
dificuldades inerentes à complexidade de saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2006b).
Deve ser realizada a incorporação, na atenção básica, de mecanismos que
promovam a melhoria da qualidade e aumento da resolutividade da atenção à
pessoa idosa, com envolvimento dos profissionais da atenção básica e das equipes
do Saúde da Família, incluindo a atenção domiciliar e ambulatorial, com incentivo à
utilização de instrumentos técnicos validados, como de avaliação funcional e
psicossocial. Além da incorporação, na atenção especializada, de mecanismos que
fortaleçam a atenção à pessoa idosa, tendo por objeto a integração da rede
especializada com a atenção básica e o fluxo de referência e contra referência,
dessa forma, essas práticas devem estar pautadas na humanização da assistência
da saúde.
Instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a Política Nacional de
Humanização (PNH) da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS) foi formulada a
partir da sistematização de experiências do chamado SUS que dá certo. Ela
reconhece que estados, municípios e serviços de saúde estão implantando práticas

de humanização nas ações de atenção e gestão com bons resultados, o que
contribui para a legitimação do SUS como política pública (BRASIL, 2004).
A PNH tem o objetivo de efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS) no cotidiano das práticas de atenção e de gestão, assim como estimular
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde
e a produção de sujeitos (BRASIL, 2004).
Esta por sua vez caracteriza-se como um movimento no sentido da
concretização dos princípios do SUS no dia-a-dia dos serviços. Com a Política PNH,
o Ministério da Saúde propõe estimular esse movimento, incentivando a valorização
de todos os atores e sujeitos que participam na produção da saúde (BRASIL,
2006a). Por humanização entende-se a valorização dos diferentes sujeitos
implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa
política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a coresponsabilidade entre
eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a participação coletiva no processo
de gestão e a indissociabilidade entre atenção e gestão (BRASIL, 2004).
A operacionalização da PNH dá-se pela oferta de dispositivos/tecnologias,
ferramentas e modos de operar. Dentre esses dispositivos, destaca-se o
“Acolhimento”, que tem a característica de um modo de operar os processos de
trabalho em saúde de forma a dar atenção a todos que procuram os serviços de
saúde, ouvindo suas necessidades e assumindo no serviço uma postura capaz de
acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas junto aos usuários (BRASIL,
2006b).
A PNH propõe que o Acolhimento esteja presente em todos os momentos do
processo de atenção e de gestão e que atinja todos aqueles que participam na
produção da saúde, voltando seu olhar atencioso para os usuários e para os
trabalhadores da saúde. O Acolhimento não é um espaço ou um local específico,
não pressupõe hora ou um profissional determinado para fazê-lo. É uma ação que
pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social. Implica o
compartilhamento

de
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constantemente renovados (BRASIL, 2006b).
Para a efetivação do Acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde
devem compreender as especificidades dessa população e a própria legislação
brasileira vigente. Para isso é importante que, em sua formação tenha contato com
conteúdos e práticas de saúde no envelhecimento, além da necessidade de se

reconhecer que a complementaridade interdisciplinar e a integração entre a rede
básica e o sistema de referências, facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis
de complexidade da atenção e investir na qualificação profissional.
Na prática do acolhimento à pessoa idosa na atenção básica de saúde os
profissionais de saúde necessitam estar atentos, entre outros aspectos, para: o
estabelecimento de uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência
de toda uma vida, as pessoas se tornam em geral mais sábias, desenvolvem maior
senso de dignidade e prudência e esperam ser reconhecidas por isso; partir do
pressuposto de que o idoso é capaz de compreender as perguntas que lhe são
feitas ou as orientações que lhe são fornecidas, nunca se dirigindo primeiramente a
seu acompanhante; chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual,
preferencialmente, de frente e em local iluminado, considerando um possível
declínio visual ou auditivo; a utilização de uma linguagem clara, evitando-se a
adoção de termos técnicos que podem não ser compreendidos (BRASIL, 2004).
As equipes de saúde na Atenção Básica, em especial quando organizadas
pela Saúde da Família, dispõem de importantes algumas ferramentas para garantia
de uma atenção humanizada, são elas: montagem de grupos multiprofissionais para
mapeamento do fluxo do usuário na unidade, levantamento e análise, pelos próprios
profissionais de saúde, dos modos de organização do serviço e dos principais
problemas enfrentados, construção de rodas de conversas objetivando a
coletivização da análise e a produção de estratégias conjuntas para enfrentamento
dos problemas, no adensamento do processo, ir ampliando as rodas para
participação de diferentes setores da unidade, montagem de uma planilha de passos
com dificuldades, tentativas que fracassaram e avanços, identificar profissionais
sensibilizados para a proposta, construção coletiva dos passos no processo de
pactuação interna e externa, articulação com a rede de saúde para pactuação dos
encaminhamentos e acompanhamento da atenção e assinalamento constante da
indissociabilidade entre a atenção e a gestão (modos de produzir saúde dos modos
de gerir essa produção) (BRASIL, 2004).
É importante destacar que todo o trabalho da equipe de Atenção
Básica/Saúde da Família deve buscar sempre o máximo da autonomia dos usuários
frente as suas necessidades, propiciando condições para melhoria da qualidade de
vida da pessoa idosa (BRASIL, 2004).

O processo de trabalho das equipes de saúde da família deve caracterizar-se
pelo desenvolvimento de ações voltadas a prevenção e promoção da saúde. O
planejamento torna-se fundamental para a efetivação do acolhimento, levando-se
em conta o "acolher na família/comunidade".
No que se refere ao atendimento da pessoa idosa na Atenção Básica de
Saúde, identifica-se que grande parte dos serviços de saúde, ainda não se
organizaram, para atender a atual demanda desse grupo de pessoas mais velhas,
nem ao atendimento da finalidade estabelecida pela Portaria 2.528 de 19/10/2006,
que é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos
idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em
consonância com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2006b), ou mesmo, ao
que foi determinado, pela PNH, quais sejam, o desenvolvimento de ações voltadas
principalmente para a promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, como
também, a prática do acolhimento, que certamente propiciariam um atendimento
integral a pessoa idosa e os seus resultados se modificariam, trazendo impacto
positivo para os serviços e para a família.
Existem aspectos na gestão de alguns serviços de saúde e, especificamente
no que se refere ao modo como o usuário idoso tem sido atendido, os quais não
apresentam prioridade para o idoso tendo o mesmo, que enfrentar filas igualmente
competindo com os usuários mais jovens pelo acesso a uma consulta, ainda
podemos citar a falta de articulação nas ações propostas pela equipe, onde as
mesmas não são discutidas adequadamente no grupo, estas por sua vez, são
implementadas em parte e não em conjunto como deveria ser, e por fim, não existe
a agendamento prévio das consultas. A situação se repete diariamente nos serviços
de saúde de baixa complexidade, que entre outros objetivos, preconiza a
reorganização do acesso ao seu atendimento. Observa-se ainda entre outros
aspectos, que os profissionais de saúde não estão sensibilizados para nesse
sentido, provocar uma mudança em sua prática, de forma a ter uma postura mais
humana e prioritária quando do atendimento á pessoa idosa.
Com base no exposto, este estudo pretende responder ao seguinte
questionamento:
- Como tem sido desenvolvida pelos profissionais da equipe de saúde da família a
prática do acolhimento para à pessoa idosa na ESF?

A idéia de realização de um estudo sobre o acolhimento à pessoa idosa no
âmbito da Estratégia de Saúde da Família, teve início ainda em meu curso de
graduação de enfermagem na Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, PB, a partir de
um estágio extracurricular em unidades de saúde do Município de Sousa-PB, e que
foi aumentando ao longo do próprio curso e das leituras sobre o assunto, associado
ao anseio de trabalhar com grupos de pessoas desfavorecidas, como são os idosos,
mas tão ricos de experiências e valores.
Durante esse estágio na graduação pude observar a inexistência de
atendimento humanizado para idosos e, atualmente, como enfermeira e profissional
de saúde, inserida na equipe gestora da Secretaria de Saúde do Município, me senti
impelida a contribuir nesse aspecto de tamanha importância para o atendimento a
pessoa idosa no município. Surgiu assim, a inquietação e a necessidade de
investigar como a prática de acolhimento com a pessoa idosa está sendo
desenvolvida, além dos fatores que podem estar dificultando a sua efetivação nos
serviços de atenção básica de saúde, naquele município tendo em vista que na rede
de saúde da atenção básica, a prática do acolhimento não é interpretada com
clareza. A mesma ocorre ainda de forma aleatória e se resume muitas vezes apenas
á forma de recepcionar a pessoa idosa, quando na verdade o profissional não a
toma enquanto uma estratégia de resolubilidade de problemas. O profissional deve
receber o idoso, resolver ou encaminhá-lo para o serviço especializado e por fim o
paciente retorna a unidade de origem com o determinado agravante solucionado. No
entanto, em algumas unidades possui um quantitativo específico de fichas para as
pessoas idosas. Além disso, algumas vezes se estabelecem relações frias entre o
usuário e o profissional, ou ainda o idoso não é priorizado na realização do
agendamento
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a

fragmentação da assistência, somado-se a uma demanda reprimida.
Vale ressaltar que a Portaria n.º 2.528, GM aprova a Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa, tem como uma de suas diretrizes o apoio a estudos e
pesquisas que versam sobre modelos de cuidados, bem como, na assessoria para a
sua implementação, no acompanhamento e na avaliação das intervenções (BRASIL,
2006b).
Nesse ínterim, ressalta-se a importância de desenvolver estudos e pesquisas
que avaliem a qualidade e aprimorem a atenção de saúde à pessoa idosa, uma vez
que, é considerado elevado o número de idosos, em nosso país. Torna-se

fundamental ter serviços de saúde preparados em questões técnicas e em recursos
humanos para assistir com qualidade esse cidadão.
Atualmente o Brasil possui uma população de idosos que ultrapassa os 15
milhões, o que mostra a necessidade de estudo não só quantitativos, mas também
qualitativos capazes de refletir as mudanças que o envelhecimento da sociedade
traz para o país, visto que, as repercussões das profundas transformações sociais
decorrentes desse processo ainda são pouco contempladas (VERAS, 2003).

2 OBJETIVOS
Quando alguém encontra seu caminho precisa ter
coragem suficiente para dar passos errados. As
decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas
que Deus utiliza para mostrar a estrada.
Paulo Coelho

Geral
- Analisar a prática do acolhimento desenvolvida pela equipe multidisciplinar para a
pessoa idosa na Estratégia de Saúde da Família.

Específicos
- Caracterizar as ações da equipe de saúde na prática do acolhimento para com a
pessoa idosa na ESF;
- Identificar a prática do acolhimento para a pessoa idosa realizada pelos
profissionais da ESF;
- Verificar as dificuldades existentes para a implementação da prática do
acolhimento à pessoa idosa pela equipe da ESF.

3 REVISÃO DE LITERATURA
“Para poder ajudar efetivamente, o homem precisa tornase apto a ajudar; daí que necessita empreender o mais
cuidadoso treinamento, a eliminação das más
qualidades, e o desenvolvimento das boas”.
C. W. Leadbeater

A literatura pertinente está dividida por partes, tituladas de acordo com as
subtemáticas que permeiam e subsidiam o desenvolvimento do presente estudo.
A princípio, parte-se da perspectiva da Política Nacional de Saúde. Em
seguida, discute-se a Assistência à Saúde do Idoso no Brasil, além do contexto da
Prática do Acolhimento, a contextualização da integralidade e o Modelo de atenção
na Estratégia de Saúde da Família.

3.1 Política Nacional de Saúde

O atual Sistema Único de Saúde (SUS) criado pela Constituição Federal de
1988 tem como diretriz fundamental, o direito de que toda a população brasileira
tenha acesso ao atendimento público de saúde. Anteriormente, a assistência médica
estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS), ficando restrita aos empregados que contribuíssem com a previdência
social; os demais eram atendidos apenas em serviços filantrópicos. Estas políticas
por sua vez, articulavam-se e se completavam na implementação de práticas em
serviços de saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado.
Antes da implantação do atual Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência
se resumia à assistência médico-hospitalar para poucas doenças; servia as pessoas
que não tinham acesso ao atendimento pelo Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS), criado no Brasil, em pleno regime militar
nos idosos de 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), hoje Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), cuja finalidade
na época, era prestar atendimento médico aos contribuintes da previdência social,
ou seja, aos empregados de carteira assinada. O INAMPS dispunha de

estabelecimentos próprios, mas a maior parte do atendimento era realizado pela
iniciativa privada; os convênios estabeleciam-se através da remuneração por
procedimento, consolidando a lógica de cuidar da doença e não da saúde (BRASIL,
2000).
Em meados da década de 70, ocorreu uma crise no financiamento da
previdência social, com repercussões para o INAMPS, pois, este passaria por
sucessivas mudanças com universalização progressiva do atendimento. Em meio a
discussões necessárias para a melhoria da qualidade da assistência à saúde no
Brasil e para que todos a ela tivessem acesso de forma igualitária, nasce no âmbito
acadêmico o movimento da Reforma Sanitária como forma de oposição técnica e
política ao regime militar, sendo abraçado por outros setores do sociedade (BRASIL,
2002b).
A realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1986
considerada a primeira CNS aberta à sociedade, foi um marco na história do SUS
pela sua importância na propagação do movimento da Reforma Sanitária, que após
intenso movimento liderado por líderes políticos e acadêmicos de destaque resultou
na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS).
Na sequência, dois anos depois, a promulgação da nova Carta Constitucional
Brasileira de 1988, outro marco na história da saúde pública brasileira, consolida o
novo sistema único de saúde definindo-o como “um direito de todos e dever do
Estado", possibilita uma implantação planejada e gradual do SUS. Inicialmente, com
a criação do SUDS através da incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde
(Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990) seguida da criação da Lei Orgânica da
Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) que fundou o SUS. Em poucos
meses foi lançada a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que imprimiu ao SUS
o controle social, uma de suas principais características, que leva à participação dos
usuários na gestão do serviço, consolidando a democracia como uma das principais
características desta lei (BRASIL, 2000; 2002b).
Inicialmente a saúde teve os princípios universalidade, integralidade,
eqüidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular
estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde 8.080, com base no artigo 198 da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2002b).
Ao longo de sua implantação o SUS tem atraído muitos avanços e desafios
permanentes a serem superados e tem exigido de seus gestores um movimento

constante de mudanças, pela via das reformas incrementais. Contudo, observa-se
ainda ser um modelo fragmentado de um lado, pela dificuldade de imporem-se
normas gerais a um país tão grande e desigual e, de outro, pela sua fixação em
conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados em geral, com
detalhamento excessivo e enorme complexidade.
O início do século XXI, no Brasil, é marcado pelo movimento de construção
de novos paradigmas do processo saúde-doença com repercussões na organização
dos serviços de saúde, nas concepções de promoção à saúde, prevenção de
agravos e tratamento, fruto da consolidação do SUS (SILVA; SENA, 2008).
Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS
assumem o compromisso público da construção do pacto pela saúde 2006, que será
anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, dando
ênfase às necessidades de saúde da população (SCHNEIDER, 2007).
O Pacto pela Vida é uma política que engloba um conjunto de compromissos
sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise
da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal,
estaduais e municipais (SCHNEIDER, 2007). Significa uma ação prioritária no
campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a
explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o
alcance desses resultados (SCHNEIDER, 2007).
Entre as prioridades do pacto pela vida e seus objetivos está a Saúde do
Idoso, cujo compromisso agrega a implantação da Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, que tem como principal diretriz uma atenção integral em saúde
associada a outras prioridades, como a Promoção da Saúde, através da elaboração
e implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção
de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a
responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação
saudável e combate ao tabagismo e, bem como, a Atenção básica à Saúde. Outra
prioridade é a consolidação e qualificação da Estratégia da Saúde da Família como
modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à
saúde do SUS (SCHNEIDER, 2007).
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, nos
âmbitos individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção

da saúde. Está regulamentada pela Portaria GM de nº 648 de 28 de março de 2006
que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica no Programa de Saúde
da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL,
2006c).
A política de atenção básica de saúde é desenvolvida por meio do exercício
de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente
no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de
maior freqüência e relevância em seu território. 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 (BRASIL, 2006c).
A Atenção Básica também considera o sujeito em sua singularidade, na
complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de
sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de
sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo
saudável (BRASIL, 2006c).
A legislação brasileira relativa aos cuidados em saúde da população idosa é
considerada bastante avançada embora na prática ainda seja insatisfatória. A
finalidade primordial da PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e a
independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais
de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde.
Todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade, que se
encontre em contínuo e intenso processo de envelhecimento, cujo setor da gestão
em saúde apresenta perspectivas de avanços políticos e técnicos, acompanhado
também pelo avanço do conhecimento da Ciência e inovações no conceito de saúde
para o indivíduo idoso, através de seu novo paradigma de saúde traduzido pela
manutenção
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qualidade de atenção para os indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas
no paradigma da promoção da saúde (BRASIL, 2006b).

3.2 Assistência à saúde do idoso no Brasil

A Portaria GM de nº. 1395 de 10 de dezembro de 1999 se expressa uma
política devidamente relacionada à saúde à pessoa idosa, tendo como principais
diretrizes, a promoção de um envelhecimento saudável, a manutenção da sua
capacidade funcional, a assistência às necessidades de saúde do idoso, bem como,
a capacitação de recursos humanos especializados e o apoio ao desenvolvimento
de cuidados informais e a estudos e pesquisas nessa temática. Porém, houve a
necessidade de uma revisão e atualização desta, aprimorando para a Portaria 2.528
de 19 de outubro de 2006 que aprovou a atual Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa (PNSPI) (BRASIL, 2006b).
A Justificativa para a elaboração dessa Portaria é que o Brasil está
envelhecendo de forma rápida e intensa. Os idosos são hoje 14,5 milhões de
pessoas, 8,6% da população total do País, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2000. Em uma década, o
número de idosos no Brasil cresceu 17%, em 1991, ele correspondia a 7,3% da
população, em sua maioria com baixo nível socioeconômico e educacional e com
uma alta prevalência de doenças crônicas e causadoras de limitações funcionais e
de incapacidades. A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população
brasileira. Essa transição demográfica repercute na área da saúde, em relação à
necessidade de (re)organização dos modelos assistenciais (IBGE, 2000).
Entre as principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
encontram-se, a promoção do envelhecimento ativo e saudável, uma atenção
integral, à saúde da pessoa idosa, o estímulo às ações intersetoriais, o provimento
de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa,
o estímulo à participação e fortalecimento do controle social, a formação e educação
permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa,
a divulgação e informação sobre a PNSPI, bem como, a promoção de cooperação

nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa para
o desenvolvimento de estudos e pesquisas.
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b), a promoção do
envelhecimento ativo implica envelhecer mantendo a capacidade funcional e a
autonomia, e é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde de acordo com o
PNSPI. Sua abordagem tem como base o reconhecimento dos direitos da pessoa
idosa e os princípios de independência, participação, dignidade, assistência e
autorealização determinados pela Organização das Nações Unidas. Para tanto é
importante entender que as pessoas idosas constituem um grupo heterogêneo, e
pouco valorizado pela sociedade brasileira o que indica haver a necessidade de se
vencer os preconceitos e discutir com ênfase os mitos arraigados existentes em
nossa cultura relacionados ao envelhecimento de sua população.
De acordo com a PNSPI (BRASIL, 2006b), o envelhecimento bem sucedido
pode ser entendido a partir de seus três componentes: da menor probabilidade de
doença, de uma alta capacidade funcional, física e mental e, de um engajamento
social ativo com a vida, de maneira a considerar o cidadão idoso não mais como um
ser passivo, mas como agente das ações a ele direcionadas, numa abordagem
baseada em direitos, que valorize os aspectos da vida em comunidade, identificando
o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida.
Ainda de acordo com a PNSPI, a atenção integral e integrada à saúde da
pessoa idosa deverá ser estruturada nos moldes de uma linha de cuidados, com
foco no usuário, baseado nos seus direitos, necessidades, preferências e
habilidades e, no estabelecimento de fluxos bidirecionais funcionais que aumentem
e facilite o acesso a todos os níveis de atenção em saúde providos de condições
essenciais para uma infra-estrutura física adequada com insumos e pessoal
qualificado para a boa qualidade técnica (BRASIL, 2006b).
A prática de cuidados à pessoa idosa exige uma abordagem global,
interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a interação entre os fatores
físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do
ambiente no qual está inserido. A abordagem também precisa ser flexível e
adaptável às necessidades de uma clientela específica. As intervenções devem ser
feitas e orientadas com vistas à promoção da autonomia e independência da pessoa
idosa, estimulando-a para o autocuidado (BRASIL, 2006b).

Um dos instrumentos gerenciais imprescindíveis trata-se da implementação
da avaliação da capacidade funcional individual e coletiva que precocemente
identifique e rastreie os fatores de risco em saúde, que possam determinar a
pirâmide de risco funcional, estabelecida com base nas informações relativas aos
critérios de risco da população assistida pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de
cada município (BRASIL, 2006b).
Trata-se de uma avaliação inicial que permite verificar-se a forma de
distribuição da população adscrita às Unidades de Saúde da Família, com base no
inventário de risco funcional possibilitando o conhecimento da proporção de idosos
que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos, assim como, a
proporção daqueles com alta dependência funcional de acamados e ainda, a
proporção dos que já apresentam alguma incapacidade funcional para o
desenvolvimento das atividades básicas da vida diária como por exemplo, tomar
banho sozinho, vestir-se, usar o banheiro, transferir-se da cama para a cadeira, ser
continente e alimentar-se com a própria mão propiciando, também, a identificação
da proporção de idosos independentes (BRASIL, 2006b).
Para a atual política de saúde do idoso, idoso independente é aquele que é
capaz de realizar sem dificuldades e sem ajuda todas as atividades de vida diária
citadas acima, e são esses idosos que comporão a base da pirâmide num período
muito próximo de tempo. Além do que, os novos estudos também apontam que, são
os indivíduos idosos, mesmo àqueles independentes, mas que apresentem alguma
dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária, como preparar refeições,
controlar a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o
telefone, fazer pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho
utilizando uma condução coletiva, são estes os idosos considerados com potencial
para desenvolver fragilidade e por isso, devem merecer atenção específica dos
profissionais de saúde sendo acompanhados com maior freqüência (BRASIL,
2006b).
Um conceito de idoso frágil ou em situação de fragilidade, estabelecido pela
PNSPI, é o de que trata de um idoso acamado, que esteve hospitalizado
recentemente por alguma

razão,

que apresenta doenças causadoras

de

incapacidade funcional, como um acidente vascular encefálico, síndromes
demenciais e outras doenças neurodegenerativas, etilismo, neoplasia terminal,
amputações de membros, e encontra-se com pelo menos uma incapacidade

funcional básica, ou viva situações de violência doméstica. Por critério etário, a
literatura estabelece também ser frágil o idoso com 75 anos ou mais de idade
(BRASIL, 2006b).
Todo profissional de saúde da atualidade deve procurar promover a qualidade
de vida da pessoa idosa, quando chamado a atendê-la. É importante viver muito,
mas é fundamental viver bem. Preservar a autonomia e a independência funcional
das pessoas idosas deve ser a meta em todos os níveis de atenção em saúde.
Diante do atual processo de transição demográfica e epidemiológica da
população brasileira e de toda a problemática que envolve a pessoa idosa, a nova
PNSPI propõe dois grandes eixos norteadores para a integralidade de ações em
saúde que são o enfrentamento de fragilidades da pessoa idosa, da família e do
sistema de saúde, e a promoção da saúde e da integração social, em todos os
níveis de atenção. Caberão, portanto, aos gestores do SUS, em todos os níveis de
atenção e de forma articulada conforme as suas competências específicas, prover
os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito da PNSPI.
O agrupamento de indivíduos com histórias biológicas, psíquicas e sociais
distintas em uma mesma faixa etária resulta em grande heterogeneidade de
características e demandas. O atendimento á pessoa idosa requer um olhar e um
interagir com a compreensão da individualidade do idoso, o que inviabiliza e exclui
qualquer abordagem de caráter universal. Além da heterogeneidade biopsicossocial,
outro fator complicador para a assistência à terceira idade é a situação de
complexidade clínica freqüentemente encontrada com o envelhecimento: comorbidade, mecanismos de adaptação, vulnerabilidade orgânica, apresentação
atípica de doenças e maior suscetibilidade à iatrogenia (JACOB FILHO, 1991).
Considerando-se a diversidade e a complexidade do idoso, a atuação de uma
equipe multidisciplinar torna-se fundamental, à medida que participa, analisa e
integra conhecimentos específicos de diversas áreas com o objetivo comum de
promover e manter a saúde do idoso. A assistência ao idoso é uma área de contato
de muitas especialidades, a troca de conhecimentos que facilita a atuação de cada
elemento do grupo dentro do conceito de descentralização integrada. Através de
uma linguagem comum às áreas envolvidas, é estabelecido um intercâmbio
profissional nas interfaces do saber, ou seja, na interseção dos conhecimentos de
uma e outra área. Cada ator desempenha suas funções específicas dentro de um

planejamento conjunto da equipe, com co-responsabilidade no processo de decisão
(JACOB FILHO, 1991).
Segundo Mattos (2001) a Promoção de Saúde é colocada como uma nova
perspectiva e estratégia de atuação para propiciar uma atenção abrangente à saúde
do idoso possibilitando assim, uma melhor qualidade de vida.
Partindo-se do pressuposto de que existem vários sentidos atribuídos à
integralidade, de acordo com a idéia de Mattos (2001) de que esse princípio do SUS
deve constituir uma bandeira de luta, repleta de valores que devem ser defendidos e
cujo conceito continua em construção, no que se refere a integralidade da saúde do
idoso também continua sendo um conceito em construção, realiza-se um exercício
teórico de formulação de uma definição operatória de integralidade como modo de
atuar democrático, do saber fazer integrado, em um cuidar que é mais alicerçado
numa relação de compromisso ético-político, de sinceridade, responsabilidade e
confiança (PINHEIRO; MATTOS, 2001, 2003; MERHY; CAMPOS; CECÍLIO, 1994).

3.3 Prática do Acolhimento

A palavra acolhimento no Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, Holanda
(2000 p. 27), está relacionado ao "ato ou efeito de acolher, recepção, atenção,
consideração, refúgio, abrigo, agasalho". “E acolher significa: dar acolhida ou
agasalho a; hospedar, receber, atender, dar ouvidos a, admitir, aceitar, tomar em
consideração, atender a”.
O acolhimento denota uma postura dos trabalhadores dos serviços de saúde
para um atendimento humanizado das necessidades de saúde do usuário. O
respeito ao usuário se traduz na limpeza e organização da área física no serviço, na
pontualidade do atendimento, nas informações prestadas e nas rotinas que
contemplam a necessidade do mesmo.
Acesso e acolhimento remetem à discussão de modelos assistenciais, que
traduzem à produção e qualidade de serviços de saúde, a partir dos saberes da
área, assim como de projetos políticos de construção dos grupos sociais envolvidos
(MERHY; CECÍLIO; NOGUEIRA FILHO, 1991). É um conceito que transita entre o

técnico, científico e o político, já que concretiza as diretrizes da política sanitária com
certo saber técnico (MERHY; CAMPOS; CECÍLIO, 1994).
De acordo com Paidéia (2002) acolhimento é receber bem, ouvir a demanda,
buscar formas de compreendê-la e solidarizar-se a ela. Deve ser realizado por toda
a equipe de saúde, desde o vigilante da unidade até o profissional enfermeiro,
médico e odontólogo, entre outros.
Toda relação pessoal inter e intra equipes deve está subsidiada de forma que
o paciente que necessite naquele momento de assistência, seja esta voltada a
procedimentos técnicos ou necessidades psico-sociais, faz-se oportuno que o
profissional envolvido na assistência preste atenção voltada ao usuário como um
todo, tendo uma visão holística do mesmo.
O modelo da demanda espontânea ainda é o vigente nos serviços primários
de saúde no Brasil, baseado na queixa-conduta e não na atenção integral ao
indivíduo, muito menos nas ações em defesa da vida coletiva. Para Merhy, Campos
e Cecílio (1994) é necessário incorporar o atendimento clínico individual, agregando
recursos humanos capazes de fazer vigilância sanitária e epidemiológica. Para tal,
acesso, acolhimento, vínculo e resolutividade são eixos centrais do modelo técnicoassistencial em defesa da vida. Para tanto, faz-se necessário que o atendimento
seja concluído em todos os âmbitos da saúde, e que tenha continuidade na
assistência.
O acesso à saúde está ligado às condições de vida, nutrição, habitação,
poder aquisitivo e educação, englobando a acessibilidade aos serviços, que
extrapola a dimensão geográfica, abrangendo também o aspecto econômico,
relativo aos gastos diretos ou indiretos do usuário com o serviço, o aspecto cultural
envolvendo normas e técnicas adequadas aos hábitos da população e o aspecto
funcional pela oferta de serviços adequados às necessidades da população
(UNGLERT, 1995).
Ainda de acordo com Acurcio e Guimarães (1996), acessibilidade seria a
capacidade de obtenção de cuidados de saúde, quando necessário, de modo fácil e
conveniente.
Muitas

são

as

dificuldades

sócio-demográficas

que

determinam

o

distanciamento do usuário da unidade na qual está inserido, deixando lacunas na
cobertura do atendimento, na prevenção e no tratamento, consequentemente esta
evasão resulta no aumento dos agravos epidemiológicos.

Entende-se por acesso, a distância da unidade de saúde e o local de moradia
do indivíduo, as barreiras geográficas, tempo e meios utilizados para o
deslocamento, dificuldades a enfrentar para a obtenção do atendimento (filas, local e
tempo de espera), tratamento recebido pelo usuário, priorização de situações de
risco, urgências e emergências, respostas obtidas para demandas individuais e
coletivas e possibilidade de agendamento prévio.
Nesse contexto entende-se por acolhimento ser a postura do trabalhador de
colocar-se no lugar do usuário para sentir quais são suas necessidades e, na
medida do possível, atendê-las ou direcioná-las para o ponto do sistema que seja
capaz de responder àquelas demandas (MERHY; CAMPOS; CECÍLIO, 1994).
Matumoto (1998), apresenta o acesso aos serviços como uma primeira etapa
a ser vencida pelo usuário quando parte em busca da satisfação de uma
necessidade de saúde. A partir das relações que se estabelecem no atendimento
entre o profissional e o usuário, surge o acolhimento relacionado à utilização dos
recursos disponíveis para a solução dos problemas dos usuários. Muitas são as
barreiras geográficas vencidas pelo usuário até conseguir chegar a sua unidade de
referência a qual deve lhe prestar assistência integral.
Adami (1993) apud Ramos e Lima (2003) ressalta os aspectos levantados
pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) quanto à necessidade dos
serviços serem oportunos, contínuos, atenderem à demanda real e serem capazes
de assegurar o acesso a outros níveis hierárquicos do sistema. Diversos fatores são
considerados obstáculos à utilização dos serviços, tais como: custo, localização
geográfica, forma de organização e demora para obtenção do atendimento.
De acordo com Merhy, Campos e Cecílio (1994), o acolhimento consiste na
humanização das relações entre trabalhadores de serviços de saúde com seus
usuários. A relação humanizada depende do respeito, da consideração e da atenção
dispensada ao usuário. O desempenho profissional é expresso pelo interesse
demonstrado no exame físico, nas perguntas feitas, em orientações dadas e na
resolutividade das condutas adotadas.
O termo humanização vem sendo utilizado com freqüência no âmbito da saúde.
Emprega-se a noção de humanização para a forma de assistência que valorize a
qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associada ao reconhecimento dos
direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais. Implica ainda a
valorização do profissional e do diálogo intra e interequipes (MARTINS, 2002).

A assistência à saúde necessita postular em sua prática um caráter aberto e
devidamente voltado ao cuidado com categoria reconstrutiva, enfatizando a
percepção do outro, a avaliação do cuidado e o suporte emocional por parte do
profissional. Neste contexto, a equipe de saúde tem um papel preponderante na
busca de promover o bem estar do ser humano, considerando sua liberdade,
unicidade e dignidade, atuando na promoção da saúde, prevenção de enfermidades,
no transcurso de doenças e agravos, nas incapacidades e no processo de morrer
(MARTINS, 1996).
O encontro com o usuário se dá num espaço do cotidiano no qual se produz
uma relação de escuta e responsabilização, a partir do que se constituem vínculos
afetivos e compromissos que norteiam as intervenções. Esse espaço permite que o
trabalhador use de sua principal tecnologia, o saber, tratando o usuário como sujeito
portador e criador de direitos. O objetivo da intervenção seria o controle do
sofrimento ou a produção de saúde (MERHY, 1997 apud FRANCO; BUENO;
MERHY, 1999).
De acordo com estes autores, o acolhimento evidencia as dinâmicas e os
critérios de acessibilidade a que os usuários estão submetidos. Pode ser utilizado
como um dispositivo interrogador das práticas cotidianas, permitindo captar ruídos
nas relações que se estabelecem entre usuários e trabalhadores com o fim de
alterá-las, para que se estabeleça um processo de trabalho centrado no interesse do
usuário. Assim, o acolhimento constitui-se em tecnologia para a reorganização dos
serviços, com vistas à garantia de acesso universal, resolutividade e humanização
do atendimento (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).
Para prestar assistência de qualidade ao usuário, e para que esse se sinta
acolhido, a equipe deve fazer uso de práticas compartilhadas e compartilháveis.
Deve-se utilizar uma escuta ampliada do motivo da procura ao serviço, levando em
consideração o contexto no qual se insere o usuário, identificar as suas
necessidades de saúde e dar encaminhamento aos problemas apresentados,
mesmo que seja necessário atendimento por outros profissionais e/ou em outros
serviços fora da unidade. Deve ainda, qualificar a relação entre o trabalhador da
saúde e o usuário, que deve se dar por parâmetros humanitários de solidariedade e
cidadania, além de oferecer-lhe soluções possíveis, com segurança para e agilidade
para o serviço e uso racional dos recursos disponíveis (FRANCO; BUENO; MERHY,
1999).

A conceituação do acolhimento passa, necessariamente, por uma reflexão
sobre o processo de trabalho em saúde. Os serviços de saúde têm como marca a
necessidade de reconhecer o usuário como sujeito e participante ativo na produção
da saúde. Nessa relação, a equipe multidisciplinar muda o seu objeto de trabalho
(da doença para o doente) e faz surgir à necessidade de novas tecnologias em
saúde, dentre elas o acolhimento.
De acordo com Malta (2001), o acolhimento é uma estratégia de mudança no
processo de trabalho em saúde, buscando alterar as relações entre trabalhadores e
usuários

e

trabalhadores

entre

si,

humanizar

a

atenção,

estabelecer

vinculo/responsabilização das equipes com os usuários, aumentar a capacidade de
escuta às demandas apresentadas, resgatar o conhecimento técnico da equipe de
saúde, ampliando a sua intervenção.
Segundo Fracolli e Bertolozzi (2003) o acolhimento é um instrumento de
trabalho que incorpora as relações humanas, este deve ser apropriado por todos os
trabalhadores de saúde em todos os setores do atendimento. Assim, não se limita
ao ato de receber, mas a uma seqüência de atos e modos que compõem o processo
de trabalho em saúde. Dessa forma, acolher não significa a resolução completa dos
problemas referidos pelo usuário, mas a atenção dispensada na relação, envolvendo
a escuta, a valorização de suas queixas, a identificação de necessidades, sejam
estas do âmbito individual ou coletivo, e sua transformação em objeto das ações de
saúde.
As equipes de saúde freqüentemente deparam-se com questões como quem
acolhe? Qual é o horário do acolhimento? Em qual lugar? Tais perguntas mostram,
muitas vezes, a dificuldade de apreensão, por parte dos trabalhadores, do que vem
a ser o acolhimento.
O mesmo não pressupõe hora, local ou profissional específico para fazê-lo,
devendo a postura acolhedora fazer parte das habilidades dos membros das
equipes em sua relação com a população, em todos os momentos. Apesar disso, no
dia-a-dia das unidades de saúde, as equipes devem se preparar para utilizar a sua
infra-estrutura de forma criativa, garantindo os pressupostos do acolhimento
adequado às realidades locais (FRACOLLI; BERTOLOZZI, 2003).
Deve-se estar atenta às limitações do acolhimento. Reconhecer e acolher o
desejo do outro não implica satisfação do usuário. A preparação dos profissionais

para a função do acolhimento deve reconhecer e ampliar o entendimento das
relações profissionais/usuários e profissional/profissional.
É desejável que o sentido de acolher ultrapasse as fronteiras da relação
equipe/usuários e comece a permear as relações dentro da própria equipe, criando
ambientes acolhedores em reuniões e no dia-a-dia do trabalho, estimulando seus
membros a relatarem dificuldades que podem ser trabalhadas dentro da equipe ou
não. Enfim, que a proposta de acolhimento não seja descendente: instituiçãoequipe-usuário, e sim que esteja presente nas várias relações oriundas do trabalho
em saúde.
À medida que nos aproximamos dos momentos de relações dos usuários com
os serviços de saúde e com os seus trabalhadores, surpreendendo com a
descoberta de que, sempre que houver um processo satisfatório de uma relação de
um usuário com um trabalhador, haverá uma dimensão individual do trabalho em
saúde, realizado por qualquer trabalhador, que comporta um conjunto de ações
prestadas a esses usuários.

3.4 Contextualizando a integralidade

A Saúde Coletiva emergiu no Brasil, nos anos 70, influenciada pela medicina
preventiva e pela medicina integral. E a fragmentação da medicina passou a ser
atribuída à racionalidade médica e não mais ao comportamento. Com o tempo, a
saúde coletiva se afastou das questões relativas à prática médica propriamente dita
e, conseqüentemente, diminuiu a importância da noção de integralidade como uma
atitude médica desejável (CAMPOS, 2004).
O processo de construção e implementação da integralidade, princípio
constitucional do SUS, talvez seja, na atualidade, o maior desafio da saúde no
Brasil. Desde os anos 80 a integralidade em saúde vem sendo colocada como
questão nas políticas governamentais, em programas de intervenção e em todo
discurso do movimento sanitário. Inicialmente, foi pensada em termos de uma
articulação entre aparatos institucional prestadores de serviços, como a integração
entre os setores público e privado na produção dos cuidados de saúde, ou entre os
sub-setores de saúde pública e de medicina previdenciária, no interior do próprio

setor público de serviços. Em seguida, foi pensada como um problema de gerência
dos serviços. De qualquer modo, a integralidade em saúde esteve sempre
explicitada como intenção e necessidade da ação pública, isto é, as intervenções
que consolidariam o SUS. E, neste plano, a ação pode ser pensada em duas
esferas, a ação norteadora de projetos técnico-sociais e a ação que se realiza nos
serviços de saúde, produzindo diretamente cuidados, desenhando as organizações
compatíveis com o modelo assistencial de saúde antevisto como projeto técnico e,
ao mesmo tempo, social (SCHRAIBER, 1999).
Segundo Brasil (2003) a integralidade representa, hoje, o maior desafio nas
práticas em saúde, não como questão institucional ou política, já que integrar na
esfera que contém a política pública e a esfera da ação pública, aquela que ocorre a
prestação dos serviços, sendo o público um setor de produção social, não é
exatamente algo novo, mas como desafio cultural, para romper com formas de se
entenderem e realizarem ações técnicas e que conformam padrões de intervenção
médica ou em saúde já tornados tradição.
Segundo Brasil (2003), a integralidade no contexto do SUS pode ser vista
como uma imagem objetivo, uma noção amálgama, com vários sentidos. As
diretrizes do SUS foram constituídas desde um lugar de oposição, a partir de uma
crítica radical à práticas, instituições e organização do sistema de saúde.
Integralidade como crítica a atitude médica fragmentária, a um sistema que
privilegia a especialização e segmentação, a atitude médica reducionista, a
formação de base flexneriana isso recusa em reduzir o paciente ao aparelho ou
sistema biológico que supostamente produz o sofrimento e, portanto a queixa do
paciente, a integralidade é tomada a partir do referencial da Medicina Integral.
Integralidade como crítica a práticas dos profissionais de saúde, como uma
dimensão das práticas, busca-se compreender o conjunto das necessidades de
ações e serviços de saúde que um paciente apresenta para além da atenção
individual curativa, incorporação de ações de promoção e prevenção na atenção à
saúde e articulação com ações curativas e reabilitadoras, a integralidade tomada a
partir do referencial da Medicina Preventiva (BRASIL, 2003).
A integralidade como modo de organizar o processo de trabalho em saúde, de
modo a otimizar o seu impacto epidemiológico. Ela articula a atenção e a demanda
espontânea como oferta programada de atenção à saúde, busca continuamente
ampliar as possibilidade de apreensão e satisfação das necessidades de um grupo

populacional, de ampliação da eficiência, essa é a integralidade tomada como oferta
programa de atenção à saúde.
Já a integralidade como acesso às técnicas de diagnóstico e tratamento
necessárias a cada caso é a articulação a partir da atenção básica aos meios de
diagnóstico e atenção especializada quando necessário, de ampliação de acesso ao
sistema de saúde e de resolutividade da atenção, isto é a integralidade tomada
como ingresso a diversos níveis de atenção.
Integralidade, no contexto da luta do movimento sanitário, parece ser: uma
noção amálgama, prenhe de sentidos. Talvez não se deva buscar definir de uma vez
por todas a integralidade, posto que desse modo pode-se abortar alguns dos
sentidos do termo e, com eles, silenciar algumas das indignações de atores sociais
que lutam por uma sociedade mais justa (PINHEIRO; MATTOS, 2001).
De acordo com o texto, cabe às esfera federal, estadual e municipal a tarefa
de garantir a saúde para todos, através de políticas sociais e econômicas voltadas
tanto para a redução do risco de doença e de outros agravos, quanto ao acesso
universal e igualitário a ações de serviços para promoção, proteção e recuperação
do indivíduo. É nessa segunda perspectiva que a constituição reconhece a
relevância pública das ações e serviços de saúde, e delineia um SUS, integrado nas
ações e serviços de saúde, mas do qual também podem participar, em caráter
complementar, instituições filantrópicas e privadas (PINHEIRO; MATTOS, 2001).
Os serviços de saúde devem funcionar atendendo ao indivíduo como um ser
humano integral submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho, que o
levam a adoecer e morrer. O indivíduo não deve ser visto como um amontoado de
partes (coração, fígado, pulmão, etc.) e solto no mundo (BRASIL, 1997).
O indivíduo é um ser humano, social, cidadão que biologicamente,
psicologicamente e socialmente está sujeito a riscos na vida. Desta forma o
atendimento deve ser feito direcionado para a sua saúde e não somente para a
doença. Isto exige que o atendimento seja feito também para erradicar as causas e
diminuir os riscos, além de tratar os danos. Dessa forma, se faz com ações de
promoção que envolvem outras áreas como habitação, meio ambiente e educação,
com ações de prevenção tipo saneamento básico, imunizações, ações coletivas e
preventivas, vigilância à saúde e sanitária, entre outras, e de recuperação, tais como
o atendimento médico, diagnóstico e tratamento e reabilitação para os usuários
(BRASIL, 2003).

As ações de promoção, proteção e de recuperação formam um todo
indivisível, não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de
serviço com seus diversos graus de complexidade formam também um todo
indivisível, configurado um sistema interligado capaz de prestar assistência integral,
que não deve ser fragmentado.
Quando se busca solução para um problema de saúde, recorre-se a um
médico, e/ou a um posto de saúde, a um hospital e o resultado obtido é fruto dessa
complexa e imbricada relação. Os múltiplos aspectos que interagem mutuamente
concorrem, por um lado, para a disponibilidade de um determinado conjunto de
ações e serviços ou, por outro lado, para o surgimento de dificuldades de acesso
aos mesmos, deve-se levar em consideração que o indivíduo muitas vezes tem
dificuldade de acesso ao serviço, outras vezes as barreiras geográficas (distancia da
UBS, rios, entre outras), tudo isso dificulta em parte o atendimento (JUNIOR apud
PINHEIRO; MATTOS, 2001).
O princípio da integralidade é o agrupamento de um conjunto de tendências
cognitivas e políticas com alguma imbricação entre si, mas não completamente
articuladas. Pode-se dizer que é um conjunto de tradições argumentativas que
desembocam neste agregado semântico: por um lado, um discurso propagado por
organismos internacionais, ligado às idéias de atenção primária e de promoção de
saúde: por outro, a própria demarcação de princípios identificada em pontos
esparsos da documentação oficial das propostas de programas mais recentes do
Ministério da Saúde em nosso país. É ao mesmo tempo uma fragilidade e uma
potencialidade, sendo ambas as características apontadas, ainda que nem sempre
simultaneamente.

Essa

não
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parcialmente, a clara escassez de bibliografia sobre o tema (JUNIOR apud
PINHEIRO; MATTOS, 2001).
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constitucionalmente. Ela é uma bandeira de luta, parte de uma imagem objetivo, um
enunciado de certas características do sistema de saúde, de suas instituições e de
suas práticas que são consideradas por alguns profissionais. Ela tenta falar de um
conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a um ideal de uma
sociedade mais justa e mais solidária (MATTOS, 2001).
Conforme, Pinheiro; Mattos (2001), a integralidade é assumida como sendo
uma ação social resultante da permanente interação dos atores na relação demanda

e oferta, em planos distintos de atenção à saúde (plano individual, onde se
constroem a integralidade no ato da atenção individual e o plano sistêmico, onde se
garante a integralidade das ações na rede de serviços), nos quais os aspectos
subjetivos e objetivos sejam considerados.
Em qualquer desses significados acima citados, e em muitos outros que esse
termo pode adquirir, a integralidade representa, acima de tudo, a fuga do
reducionismo. E, por trás de todos esses sentidos, deve estar o princípio do direito
universal ao atendimento das necessidades de saúde de um indivíduo.

3.5 Processo de Trabalho em Saúde na Atenção Básica

Um primeiro passo em direção a estruturação da Atenção Primária no Brasil,
revelou-se cm Programa de Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1982. Uma
estratégia importante para a universalização do direito à saúde que seguiu a
proposição do Sistema Único e Descentralizado de Saúde, culminando com a
instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição Brasileira no ano de
1988, em que a Atenção Básica engloba o conjunto de ações de atenção dirigidas
às pessoas e ao ambiente. Contemplando as necessidades de promoção á saúde
em cada contexto social e a prevenção de enfermidades (ABRAHÃO, 2007).
Neste cenário o Programa de Saúde da Família (PSF) foi apresentado como
proposta de reorientação do modelo assistencial desenvolvido a partir da Atenção
Básica. A estratégia do PSF foi iniciada em 1991, com a implantação do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em janeiro de 1994 foram formadas as
primeiras equipe de Saúde da Família, incorporando e ampliando a atuação dos
agentes comunitários (BRASIL, 2005). A Saúde da Família formulada inicialmente
como um programa, passa a figurar no quadro do Ministério da Saúde como
estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde, respondendo às críticas
de que a saúde da família fosse um programa voltado para o pobre e com baixo
investimento tecnológico. Com o Piso de Atenção Básica (PAB) editado na Norma
Operacional Básica (NOB) 96, a proposta ganha impulso possibilitando maior
autonomia dos municípios e ampliando a implantação da proposta para todo
território nacional.

Ideologicamente a estratégia do PSF está em conformidade com os
princípios básicos do SUS: universalização, descentralização, integralidade e
participação da comunidade. Estrutura-se a partir da Unidade Básica de Saúde da
Família, que trabalha com base nos princípios: integralidade e hierarquização,
equipe multiprofissional, territorialização e cadastramento de clientela (ABRAHÃO,
2007).
A opção por um sistema pautado pela estratégia de saúde da família nos
remete, em última análise à construção da saúde em seu mais alto nível possível,
de igualdade e de solidariedade social. Esta construção ou busca, tem sido um dos
principais temas apontados pelas equipes de Saúde da Família (JORNAL DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1994), em que a viabilização de referencias
adequadas no interior do sistema tem se dado de forma a impulsionar os governos
municipais a intensificar pactos e criar novos arranjos para a integração do sistema.
Somando à questão de integralidade, no sentido do conjunto dos serviços,
emerge o trabalho, ou o que se quer do processo de trabalho das equipes de saúde
da família. Na realidade, o que se espera é que seja discutida a importância de ser
operado pela via trans-disciplinar. Entretanto, o que tem prevalecido no interior das
equipes é o recorte multidisciplinar em uma lógica de estratificação atributiva que
define os papeis de um modo rígido no desenvolvimento das ações, com a
preservação dos campos de domínios e o status quo de cada corporação
profissional que compõe as equipes de saúde da família (ABRAHÃO, 2007).
De modo geral pode-se entender que a lógica que orienta a atual produção
de saúde na rede básica é devedora do modelo hegemônico e de forma
organizativa pautada na estrutura funcionalista derivada de uma interpretação
política onde os problemas que emergem do campo da saúde ou do processo
saúde/doença são inequivocamente multicausais, mas com preponderância
biomédica. Entretanto, segundo Franco e Merhy (1999) os modelos conhecidos na
saúde pública brasileira, adotam diretrizes racionalizadoras, e com puçá ênfase nas
ações clínicas e na saúde individual além da não incorporação do atendimento às
urgências.
A organização do processo de trabalho em saúde que busque a ruptura com
dinâmica médico centrada, do modelo hegemônico de organização e forma de
trabalho da equipe requer mudanças nos microprocessos de trabalho em saúde.

Ações que segundo Merhy, (2002) sejam localizadas sobre o trabalho vivo
em ato, como componente orgânico e instituinte, em que a escuta qualificada, a
criação de espaço de acolhimento e estabelecimento de vínculo dão o contorno e a
forma para firmação de processos de trabalho distintos e com potencia de
desestabilizar o alto grau de normatização das práticas presentes no Programa de
Saúde da Família, sendo a base da atenção básica no país.
Por outro lado, a dinâmica gerencial no interior de um serviço de saúde
desvenda o exercício realizado pelos trabalhadores, do seu espaço próprio de
gestão do seu trabalho. Uma revelação que articula assistência com a presença de
espaços coletivos e públicos nos quais os distintos trabalhos se encontram. Ainda
de acordo com Merhy (2002) formando linhas de uma dinâmica intensa de fluxos
que percorrem todo o sistema, a partir da lógica da satisfação de necessidades,
seja estas de usuários finais ou intermediários da própria organização. Torna-se,
então, um desafio e possibilidade de estudar e pensar na atenção básica modelos
organizacionais e perfis de trabalhadores, que possibilitam atuar sobre as atividades
no interior do sistema de saúde e nos seus microprocessos decisórios, em
particular, no terreno da gestão do trabalho em saúde, da produção do cuidado,
como lugar onde há espaço para a resolubilidade das ações de saúde.
É necessário um tipo de gerência que não faça o profissional se
desinteressar pelo ato cuidador. Um profissional de saúde que trabalhe de forma
automática tende a não se interessar pela promoção da saúde e a qualidade do
atendimento tende a cair.
Segundo Campos (1997, p.236):
“Pessoas obrigadas a realizar um trabalho mecânico e que somente será
cumprida à custa ou de vigilância controladora ou de estímulos
econômicos no estilo pagamento por produtividade. Nunca se garantirá
atenção de qualidade exclusivamente a partir destes instrumentos de
gestão”.

A questão da autonomia dos trabalhadores de saúde é necessária, já que
lidar com a saúde das pessoas é lidar com algo inesperado. O trabalhador de saúde
necessita de criatividade e um alto grau de autonomia para improvisar, ter iniciativa
e poder exercer um trabalho eficaz dentro da saúde (SANTOS, 2002). Um trabalho
com características singulares que se expressa na produção de subjetividades.

Os desafios para a atenção básica em saúde são múltiplos e explorá-los em
todas as suas dimensões é um exercício que se alicerça no cotidiano dos serviços e
avança para os demais planos do setor saúde. Estudos que destaquem e tenham
como objeto o processo de trabalho na rede básica, podem potencializar mudanças
na forma como se presta serviços à população (ABRAHÃO, 2007).

4 METODOLOGIA
“O futuro está nas mãos daqueles que podem oferecer
as gerações vindouras razões válidas de vida e
esperança”.
Pierre Teilhard de Chardin

4.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma investigação descritiva e exploratória e de abordagem
quantitativa, por se caracterizar por uma pesquisa com procedimentos sistemáticos
para a descrição e explicação de fenômenos, seguidos pelo método científico que
consiste em delimitar um problema, realizar observações e interpretá-las com base
em relações encontradas e fundamentando-se, se possível, nas teorias existentes
(RICHADSON, 1999, p. 70).
Segundo Gil (1995), o estudo descritivo e exploratório proporciona uma visão
geral de tipo aproximativo sobre determinado fato, constituindo na análise de suas
características. Por sua vez, Cervo e Bervian (2005, p. 66-67) afirmam, que
“O estudo exploratório pode ser considerado o passo inicial no
processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a
formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas,
além de permitir a familiarização como fenômeno ou, uma nova
percepção do mesmo e a descoberta de novas idéias”.

A partir dessa perspectiva teórica e metodológica, pretende-se desenvolver
junto aos profissionais da Equipe da Estratégia de Saúde da Família do município de
Souza, PB, investigar como prática do acolhimento para com a pessoa idosa tem
sido realizada por estes profissionais.

4.2 Local e contexto do estudo

O estudo será realizado no município de Sousa-PB, localizada no sertão
paraibano, sediada no nordeste brasileiro na região do semi-árido, no interior do

estado da Paraíba, a 450 km da capital do estado. Possui solo fértil e seu
desenvolvimento econômico permeia a agropecuária. Sousa é um dos maiores
produtores de coco-verde do país. Esconde um tesouro paleontológico em sua
região, O Vale dos Dinossauros, conceituado como um dos maiores sítios
arqueológicos, com aproximadamente 21 sítios, de pegadas preservadas no mundo.
Sousa é banhada pelos rios do Peixe e Piranhas. Ambos os rios servem de
macrodrenagem da região.
O município de Sousa tem aproximadamente 63.783 habitantes e um total de
7.655 idosos, sendo 4.369 do sexo masculino e 3.286 respectivamente do sexo
feminino (IBGE, 2007).
A Paraíba é o quinto Estado com maior número de idosos no País.
Atualmente, conforme dados do IBGE, são 362,9 mil idosos paraibanos. Isso
corresponde a 10,1% de toda a população. A Paraíba só fica atrás do Rio de Janeiro
(13,5%); Rio Grande do Sul (12,3); Minas Gerais (10,5%) e São Paulo (10,5%). Os
dados mais recentes do Instituto ainda revelam que o Brasil possui, hoje, 184
milhões de habitantes, dos quais 18 milhões são idosos. Isso quer dizer que 9,9%
estão na terceira idade (PATRIOTA, 2007).
A opção pelo município de Sousa ocorreu principalmente, levando-se em
consideração o local de residência e trabalho da pesquisadora através de sua
inserção na equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deste
município, e dessa forma poder contribuir com os resultados para o município e
juntamente com os profissionais participantes, propiciar mudanças dessa realidade,
com vistas a melhorias no atendimento da população idosa que procura esses
serviços, bem como pela representatividade de pessoas idosas na população do
município (12%).
A região administrativa sanitária, têm 26 Unidades de Estratégias de Saúde
da Família (ESF), e destas 19 estão na zona urbana e as demais na zona rural, em
cada unidade existe uma equipe composta por aproximadamente 14 profissionais
que assistem uma área adscrita que vai de 800 até 3.120 pessoas.

Sua primeira

equipe foi implantada em 2002 e em todas as equipes atuam: 01 enfermeiro, 01
médico, 01 dentista, 01 auxiliar em consultório dentário (ACD), 01 técnico em
enfermagem, 01 atendente e 06 agentes comunitários de saúde (ACS) variando
conforme a sua área adscrita podendo aumentar esse valor.

A Política Nacional do humaniza SUS, implantada pelo Ministério da Saúde,
implantam a prática do acolhimento, no nível de atenção básica e saúde, e,
especificamente no que se refere ao atendimento da pessoa idosa, é reforçado pela
política de atenção a saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2006a).
Trazendo para o Pacto pela Vida para o centro dessa descrição, sabe-se que
a pessoa idosa aparece como uma das prioridades do pacto e, portanto, deve os
gestores colocá-lo como prioridade em seu plano de ação municipal.
Não negligenciando essa responsabilidade, o Plano Municipal de Saúde do
município de Souza, PB, preconiza em sua política de saúde local a prática de
humanização e de acolhimento para seus usuários e, dá ênfase para a pessoa
idosa.
Desde a implantação do modelo assistencial da estratégia de Saúde da
família, no município que os profissionais da equipe vêm tentando acompanhar as
diretrizes da política de humanização, contudo os entraves e, dificuldades são
várias.
Atualmente, grande parte das Unidades de Saúde da Família do município e
até mesmo, na central de marcação de consultas e exames a solicitações
agendadas não ocorre por faixa etária e sim de maneira igualitária para qualquer
usuário,
Percebe-se então, que não existe um atendimento humanizado para a pessoa
idosa, com as ações restritas a algumas unidades, que entre outras ações, priorizam
o atendimento a pessoa idosa, impedindo-o de permanecer em filas de espera para
atendimento médico, odontólogo ou do enfermeiro ou, na entrega de medicamentos.
E, mesmo nessas circunstâncias, observa-se não haver prioridades para a pessoa
idosa.

4.3 População e amostra

A população de referência e a amostra desse estudo, constituíram-se de 133
profissionais de saúde, entre os quais (médico, odontólogo, enfermeiro, agente
comunitário de saúde, técnico de enfermagem, e técnico em saúde bucal das
dezenove equipes que trabalham na ESF inseridas na zona urbana do município de

Sousa-PB.

A amostra correspondeu a 76 profissionais da população total que

aceitaram participar voluntariamente e são integrantes das equipes da Estratégia de
Saúde da Família.
Como critérios de inclusão foram estabelecidos: - ser profissional integrante
da Equipe de Saúde da Família, da zona urbana do município de Sousa, PB, e
aceitar participar voluntariamente do estudo. Foram excluídos aqueles que estiavam
em férias ou ausentes no trabalho por outro motivo durante a coleta de dados.

4.4 Instrumento de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de um questionário contendo questões
fechadas e abertas, que se relacionaram com os dados sócio-demográficos e
também as questões específicas do foco principal de estudo, que era a ótica do
profissional de saúde da ESF sobre a prática do acolhimento para a pessoa idosa,
enquanto estratégia de humanização dessa prática (APÊNDICE B).

4.5 Coleta de dados

O procedimento de coleta de dados teve início após autorização e aprovação
do projeto do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), sob protocolo de nº 0226.0133.000-09 de acordo com a Resolução de nº
196/96 do Ministério da Saúde e, da autorização da Instituição para a realização
estudo (APÊNDICE C).
Conforme a resposta positiva da Carta de Anuência da instituição local,
autorizando a sua realização, os primeiros contatos e, a aplicação dos questionários
teve a seguinte seqüência: - No primeiro contato, do pesquisador com o profissional
na Unidade de Saúde da Família, era feito uma abordagem inicial sobre o problema
de estudo, os seus objetivos e o convite para a sua participação; nos casos de uma
resposta afirmativa e de atendimento aos critérios de inclusão indagava-se a
possibilidade de responder ao questionário, naquele momento; quando não possível,

era feito um agendamento para outro dia, e horário a critério do participante. O
pesquisador levava em consideração o horário em que o fluxo de pessoas na
unidade fosse menor, de maneira que se otimizasse

este contato inicial. Essa

seqüência, foi seguida em todas as 19 unidades de saúde da família existentes na
zona urbana.
No segundo momento, de aplicação propriamente dos questionários,
apresentava-se o TCLE (APÊNDICE-A) esclarecendo da importância do documento
e, da necessidade de oficialização do seu aceite para a participação na pesquisa.
Em seguida, ocorria a entrega do questionário a ser respondido (APÊNDICE
B), havendo flexibilidade quando para devolução, sendo acordado naquele momento
com o pesquisador. O tempo de devolução variou de profissional para profissional,
desde aquele com devolução imediata, até os que levaram um, dois, três, até 12
dias e ainda outros que não foram devolvidos, constituindo-se num total de 57
questionários. As justificativas também variaram, desde o esquecimento, aos que
não tinham tempo e outras que, apesar de firmarem compromisso de devolver o
questionário, não se mostraram tão envolvidos para sua devolução.

4.6 Aspectos Éticos

Pesquisa com seres humanos é aquela que, de forma individual ou
coletivamente envolve o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade
ou em partes, incluindo o manejo de informações ou materiais (BRASIL, 2002a).
Todos os participantes receberam esclarecimentos sobre os objetivos e
métodos da pesquisa, através de informações contidas no Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido apresentado aos mesmos. Somente participarão da pesquisa os
idosos que concordarem com o Termo.
A pesquisa será realizada respeitando os aspectos éticos da Pesquisa em
Seres Humanos, normatizados pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Resolução
N.° 196, de 10 de outubro de 1996. Esta resolução regulamenta as pesquisas em
seres humanos e assegura aos participantes do estudo informações acerca dos
seus objetivos, bem como o anonimato, a liberdade para o consentimento e

desistência da participação em qualquer momento, sem prejuízo para sua
assistência (BRASIL, 2002a).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
“O ser verdadeiramente livre é aquele que consegue
realizar seus projetos”
Jean-Paul Sarte

5.1 Análise de dados

Os resultados quantitativos foram discutidos e analisados através da análise
descritiva de estatística simples, com apresentação e discussão de freqüências de
números simples e absolutas, em quadros, gráficos e tabelas simples.
Prosseguindo a análise, apresentou-se os resultados descritivos referentes as
questões abertas, através de uma análise descritiva subsidiada pela leitura do
conteúdo das falas, obtidos em cada resposta dos participantes, de forma mental e
pausada, buscando as idéias centrais e os significados expressos, de forma a
chegar às categorias ou a categorização, alcançando-se as seguintes categorias
descritivas: - Percepção do profissional da ESF sobre a prática do acolhimento à
pessoa idosa na USF; 2 – Ações desenvolvidas para a pessoa idosa e 3 – O
acolhimento à pessoa idosa: facilidades e dificuldades.
Dessa forma os resultados foram interpretados e discutidos tanto pela análise
da estatística simples, como pela análise descritiva, também são analisados pelo
referencial da literatura pertinente a temática em questão.

5.2 Caracterização dos profissionais

Inicialmente, apresenta-se uma caracterização quanto aos aspectos sóciodemográficos de sexo, idade, estado civil, tempo de formado e tempo de atuação
profissional, de 76 entrevistados, que trabalham na Atenção Básica no município de
Sousa, PB.
Os profissionais de Saúde do município de Sousa, PB, que participaram desse
estudo constituíram-se num total de 76 depois de aplicado os critérios de inclusão
(Quadro 1), em uma população total de referencia de 133 profissionais que
atualmente trabalham nas Unidades de Saúde da Família na região urbana do

município. Dentre estes, 4 são médicos, 14 enfermeiros, 7 dentistas, 24 ACS, 13
ACD e 14 técnicos de enfermagem.

CATEGORIAS

Nº de
entrevistados
Idade
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Sexo
Masculino
Feminino
Estado civil
Solteiro
Casado
União estável
Viúvo
Desquitado
Faixa salarial
01-03
04-07
+ 08
Tempo de
formação
01-03
04-07
08-11
+ 12
Tempo de
atuação
01-03
04-07
08-11
+ 12

NÍVEL SUPERIOR
Enferm
eiro

Médic
o

Odont
ólogo

%

%

20

NÍVEL MÉDIO
Téc.
em enf.

%

Agente
comunit
ário de
saúde
%

3

6

12
4
2
-

2
2
3
-

2
17

TOTAL

%

Aux. de
consultóri
o
dentário
%

%

35

19

17

100

4
2
3
2
-

7
15
8
-

4
2
6
4
-

14
2
2

43
27
22
8

3
3

7
3

4
26

18

17

16
84

5
11
-

3
2
2
-

3
7
-

11
13
6
2

5
10
2
2
2

7
3
2
2
-

34
46
10
6
4

19
-

5

2
6
-

33
-

18
-

17
-

37
58
5

10
5
2

2
2
3

2
3
5

9
22
-

4
4
10

17
-

33
18
29
20

7
4
6
-

2
2
3

2
3
2
4

9
23
-

8
4
6
-

15
-

32
22
39
7

Quadro 1 – Distribuição das variáveis sócio demográficas e o ano de conclusão de
curso de acordo com os profissionais da ESF, Sousa, PB, 2009

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 1, quanto à
caracterização dos profissionais entrevistados, por categoria profissional, a
maioria com 20% são enfermeiros, seguido dos odontólogos em 6% e em menor
escala o profissional médico com 3% e com relação aos profissionais de nível
médio, 35% são ACS, seguidos de perto pelos técnicos de enfermagem que se
apresentaram 19% nesse estudo.
De acordo com os resultados referentes à idade dos entrevistados,
constatou-se que os maiores percentuais encontram-se nos intervalos de classe
entre 21 e 30 anos, em 43% e entre 31 e 40 anos com 27%, correspondendo
respectivamente aos profissionais mais jovens. Esse resultado pode estar
relacionado ao fato deste município se encontrar em desenvolvimento e, como tal,
organizando-se quanto aos serviços públicos com uma força de trabalho de saúde,
jovem.
Sobre à variável sexo, conforme resultados demonstrados no Quadro-1,
identifica-se que a maioria dos profissionais entrevistados são do sexo feminino
perfazendo um total de 84% entrevistadas. A passo que, 16% eram homens, sendo
estes nas categorias médica e de odontólogo.
A literatura tem se colocado sobre questão da presença cada vez maior do
sexo feminino na força de trabalho em saúde fato que pode relacionar-se a oferta de
emprego e atrativos proporcionados pela maioria dos profissionais dessa, tais como:
atuação direta com o público, a realização de ações relativas ao “cuidar”, que faz
parte da cultura natural da mulher, bem como, em razão de algumas dessas
profissões possuírem formação mais rápida em nível técnico profissional, o que
proporciona uma inserção mais cedo da mão de obra feminina nessa área de
atuação.
Em estudos anteriores, Machado (1986) comparando os anos de 1970 e
1980, afirma que houve um incremento significativo da força de trabalho feminina,
empregada no setor saúde. A participação feminina passa de 46% para 57% do total
de pessoas que atuavam diretamente no setor saúde.
O crescimento maior da força de trabalho feminina no setor ocorre com os
profissionais de nível superior, que passaram de 18% em 1970 para 35% em 1980;
já com os profissionais de nível médio e elementar, este crescimento foi um pouco
inferior (de 59% para 68%).

Hoje, a participação das mulheres no setor saúde, representa cerca de 70%
do contingente da força de trabalho em saúde.
Três são as categorias que constituem a base técnica deste setor: os
médicos, os enfermeiros e o pessoal de enfermagem de nível médio e elementar.
Estas totalizam mais de 85% nota do conjunto da força de trabalho em saúde e são
exatamente essas três categorias que concentram a maior parcela da força de
trabalho feminina, ou seja, 84% (MACHADO, 1986).
Com relação à variável estado civil, o quadro 1 demonstra que o maior
percentual refere-se aos casados, com 46%, seguido dos solteiros que com 34%.
Com este resultado, pode se afirmar ser considerável o número de casados entre os
profissionais entrevistados e, quando relacionados ao sexo, observa-se que sexo o
feminino apresenta-se com expressividade e, portanto, pode-se inferir que grande
parte desses profissionais casados, são mulheres e enfrentam diariamente uma
dupla jornada de trabalho, por manter-se exercendo uma profissão, além da
administração do lar e dos filhos.
Sobre esse aspecto, compreende-se que o fato da maioria dos profissionais
serem casados, pode significar um aspecto que contribui para a sua estabilidade no
emprego, a partir da caracterização de que os mesmos residem no próprio município
em que desenvolve suas atividades laborais.
No que diz respeito à faixa salarial informada, vê-se que o maior valor de
faixa salarial foi acima de 12 salários mínimos, citada pela categoria médica, seguido
de 04 a 06 salários mínimos pela categoria dos enfermeiros e odontólogos; o ACS
aparece com salários correspondentes entre 01 e 03 salários mínimos,
apresentando menor salário, com 1 salário mínimo, encontra-se o

técnico de

enfermagem e o ACD.
Com relação à faixa salarial dos entrevistados, percebe-se haver uma diferença
salarial entre profissionais de nível superior, observada pela faixa salarial do
profissional médico que é maior do que a faixa salarial dos profissionais enfermeiro e
odontólogo, como também, entre os profissionais de nível médio, como o ACS que
apresenta faixa salarial maior do que a do técnico de enfermagem e o atendente de
consultório dentário.
No tocante à faixa salarial, estudos demonstram que os profissionais que
atuam na ESF estão insatisfeitos com sua remuneração, principalmente os médicos,
enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Esse fator pode estar associado às formas

de contrato de trabalho, que não a de concurso público, e à acumulação de mais de
um vínculo de trabalho.
De acordo com os resultados relacionados à variável tempo de formação,
observa-se que, dentre todos os entrevistados, 33% destes profissionais referiram
um período de formação entre 1 e 3 anos, incluindo alguns enfermeiros, técnicos de
enfermagem, odontólogos e auxiliar de consultório dentário. Em menor proporção
com 29%, encontram-se, alguns profissionais médicos, ACS e enfermeiros, que se
formaram num tempo entre 8 e 11 anos.
Sobre a variável tempo de atuação profissional, pôde-se observar que o
profissional com maior tempo de atuação de serviço na ESF com 39%, são os ACS,
alguns enfermeiros, o técnico de enfermagem, médicos e odontólogos, com um
período correspondente entre 8 e 11 anos, seguidos por outros profissionais com
32%, num período correspondente entre 1 e 3 anos.
Considerando os períodos tempo de formados e de atuação entre os
profissionais entrevistados da ESF, no município de Souza, pode se afirmar que,
trata-se de um grupo de profissionais com considerável experiência em suas
respectivas profissões e, portanto supõe-se, devem possuir uma atuação precisa em
suas respectivas áreas.
Por categoria, ainda quanto aos dados apresentados no quadro 1, observa-se
que o maior tempo de atuação profissional, está entre os ACS num total de que
deduz-se serem os mais estáveis da equipe da ESF, no trabalho.
Após a categorização dos resultados, no que se refere às questões abertas,
encontraram-se as seguintes categorias descritivas apresentadas a seguir através
de gráficos e tabelas.
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Figura 1 – Distribuição de profissionais da ESF, de acordo com à percepção sobre o
acolhimento para com a pessoa idosa no município de Sousa, PB, 2009.

De acordo com os resultados da figura 1, sobre a percepção dos profissionais
da ESF, quanto ao acolhimento para com a pessoa idosa, 27% dos entrevistados
afirmam que o atendimento é “prioritário”, ou seja, “é uma prioridade” ou os que
disseram, ser “tem atendimento preferencial”, considerou-se essas afirmações como
sinônimos ou seja, ambas categorizadas com o significado de prioritário, seguidos
de perto por mais 26% que responderam ser de maneira atenciosa, e ainda,
seguido de 15% que consideraram como bom.
De acordo com a Lei do Estatuto do Idoso, de nº 10.741 de 1º de outubro de
2003, apresenta como uma de suas principais prerrogativas, a prioridade da pessoa
idosa, que significa uma garantia estabelecida e, não uma política de prática de
atenção em saúde. Segundo a definição de Brasil (2006a), a atual Política Nacional
de Humanização (PNH),

Caracteriza-se como um movimento no sentido da concretização do
SUS, no dia a dia dos serviços; Com esta política de humanização, o
Ministério da Saúde propõe estimular esse movimento, incentivando
a valorização de todos os atores e sujeitos que participam na
produção de saúde.

Nessa perspectiva, parece que os profissionais desse estudo, apresentam-se
desarticulados da política de humanização, quando afirmam atendem a pessoa
idosa com um “atendimento prioritário” ou “com atenção”, ao referirem ações

inerentes a um atendimento simpático ou preferencial que deverá ser dado a
qualquer pessoa idosa.

Categoria

Falas dos participantes sobre atendimento ao idoso
“A recepção para com a pessoa idosa é bastante prestativa, pois
trabalhamos com prioridade tanto para um atendimento médico,
domiciliar, visitas de enfermagem...” (Enfermeiro)

Atendimento Percebo o atendimento para com a pessoa idosa, muito bom; Ela tem
prioritário
prioridade no atendimento desde sua chegada na unidade até o final
do atendimento.”(ACS)
“O idoso tem atendimento preferencial e diferenciado, tanto na
recepção
como
na
agilidade
de
atendimento
e
avaliação.”(Odontólogo)
“Percebo uma recepção muito boa e amorosa, pois, os idosos que
procuram a nossa unidade são muito bem recebidos e procuramos dar
a eles o atendimento não só profissional como amigável
compreendendo a necessidade de cada idoso”. (ACS)
Atendimento “Na recepção, ele é abordado com um bom dia ou uma boa tarde,
pergunta-se se ele quer falar com o médico ou com a enfermeira.
atencioso
Depois ele é encaminhado para resolver o problema.”(ACD )
“Com bastante atenção a eles e tentando buscar o bem estar desses
usuários e dando a eles um atendimento de primeira qualidade.”(ACD)
“É uma recepção muito boa e amorosa... (ACS)
Atendimento “Com afinidade e dedicação” (Médico)
“O idoso é muito bem assistido, tem um bom acompanhamento”. (Téc.
Bom
Enfermagem)
Quadro 2 – Categorias descritivas originárias dos profissionais da ESF, sobre o
tendimento a pessoa idosa na ESF, Sousa, PB, 2009.

Os resultados do Quadro-2 apresenta as categorias temáticas originárias das
falas do profissional da ESF, a respeito do atendimento a pessoa idosa na ESF.
Parece haver uma tendência na concepção dos profissionais, de que o atendimento
dado na ESF, tem se limitado a alguns sentimentos de respeito ao próximo, simpatia
e cumprimentos, reduzindo o significado das ações, para ações envoltas por um

sorriso, e cordialidade, dificultando a compreensão mais aproximada do que seja um
atendimento humanizado ou acolhimento para com a pessoa idosa na atenção
básica de saúde.
Entende-se então, haver necessidade que se proporcione a esses
profissionais uma atualização sobre a humanização do atendimento da pessoa
idosa, que hoje busca atendimento na atenção básica de saúde, quais as suas
prioridades e como eles vivenciam o seu processo de envelhecimento, diante de
alterações físicas e fisiológicas, bem como, outros determinantes.
De acordo com Veras (2003), pelo fato de lidarmos com um grupo etário que
tem crescido em anos recentes, existe uma enorme carência de profissionais
capacitados, com formação específica que traga aos serviços de saúde melhoria na
qualidade do atendimento a pessoa idosa.
Por outro lado, o modelo a ser proposto para a assistência ao idoso deve se
basear numa realidade assistencial que propicie maior resolubilidade dos problemas
levantados, dando ênfase a, um modelo de atenção pautado na PNH.
Com o propósito de adequar as ações da ESF às reais necessidades de
saúde dos idosos, é importante primeiramente, conhecê-los melhor, através de um
perfil epidemiológico no qual, os aspectos biológicos, sociais e econômicos
evidenciem sua condição de saúde e possa dar uma assistência eficiente, humana e
resolutiva, como preconiza o modelo assistencial.
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Figura 2 – Distribuição das Ações desenvolvidas por profissionais da ESF, de
acordo com o atendimento a pessoa idosa, Sousa, PB, 2009.

Com relação às ações desenvolvidas diariamente pelos profissionais que
compõem a ESF com a pessoa idosa, observa-se na figura-2 que, para 40% dos
profissionais entrevistados estão às ações que focalizam o Programa de
cadastramento, atendimento e acompanhamento usuários hipertensos e diabéticos
(HIPERDIA), através do HIPERDIA, seguido de 27% dos entrevistados que
afirmaram serem das ações de promoção à saúde, pautadas em orientações, e 13%
de outros que referem as ações de acordo com as necessidades de cada idoso,
seguidas ainda por 9% referentes às ações de visitas domiciliares.
Os resultados apontados pela maioria, portanto demonstram destaque para
as ações do programa HIPERDIA, que atualmente representam ações me maior
índice no atendimento para com a pessoa idosa nos serviços de atenção básica e
pode-se dizer, reflete numa centralização de ações terapêuticas medicamentosas,
no controle da HAS, haja vista incluam em seu cadastro pessoas adultas com
hipertensão ou diabetes, reflete um quadro epidemiológico centrado em doenças
crônicas e, no aumento de idosos com essa demanda de atendimento.
O que chama atenção nesses resultados é que, apesar de haver um grande
número de idosos atendidos neste programa, são cada vez maiores os índices de
morbi-mortalidade, por causas decorrentes da hipertensão arterial ou diabetes como
causa primária.

Identifica-se ainda que, para 27% dos entrevistados, as ações mais
desenvolvidas para com os idosos, são as ações de orientação (educação em
saúde) ao que parece, pouco eficazes, quando identifica-se aos altos índices de
hipertensão e diabetes presentes na população idosa. Estes indicadores
epidemiológicos, com registros na literatura, talvez sejam resultados da ausência do
acompanhamento mais próximo e perene, pelo profissional de saúde diante das
ações de orientação.
Tal situação, pode ser observada através da não adesão ao tratamento
terapêutico, como também, de outras práticas saudáveis de alimentação, exercícios
e ou abandono do tabagismo e etilismo, que espera-se, pode provocar melhores
respostas dessa população envelhecida ao atual perfil epidemiológico.
Outros 9% dos entrevistados, identificam que as visitas domiciliares também
tem sido algumas dessas ações desenvolvidas junto aos idosos, o que denota a
pouca participação desse profissional no contexto social de vida dessa população. O
fato indica ser um complicador para o atendimento integral da pessoa idosa na ESF,
e são identificados como fatores ou obstáculos, que podem impedir o
estabelecimento de um vínculo e da corresponsabilização, e a escuta, dificultando
ainda, a prática de acolhimento na atenção a saúde da pessoa idosa, além de
contribuir para a manutenção do modelo da demanda espontânea.
De acordo com a literatura, tal prática e, diferentemente desses resultados,
afirma ser a visita domiciliária, uma ferramenta de grande importância e utilidade
para o da humanização no atendimento a pessoa idosa, no nível de atenção básica
de saúde.

Categoria

Ações realizadas no atendimento à pessoa idosa
[...] “ações no HIPERDIA, faz-se um cronograma mensal,
dividido por ACS; é feito com todos os hipertensos e
diabéticos, neste dia é feito glicemia, aferição de PA, peso e a
hora do lanche...”.(Enfermeira)

Ações de
prevenção e
proteção
específica

[...] “é realizado através das consultas mensais de hipertensos
e diabéticos; o idoso recebe informações sobre o seu estado
de saúde, importância do tratamento medicamentoso que está
fazendo uso, hábitos alimentares saudáveis...acontece nos
dias de HIPERDIA onde realiza-se a glicemia capilar,
verificação de PA, medidas de peso, altura e
cintura...”(Enfermeira)
[...] “é realizado a aferição da PA regularmente, sobre a
diabetes, realiza-se palestras, como pode ser detectado a
doença, quando não se é tratado leva a cegueira e outras
conseqüências, sobre o tabagismo (HIPERDIA).”(ACS)

Ações
de
Promoção à
Saúde

“Sempre prestando informações, tirando dúvidas e,
orientando um a um sobre hábitos de vida saudável,
importância e necessidade de tomar os medicamentos
todos os dias na hora certa e oriento também para que eles
façam exercícios físicos ou caminhada pois, ajuda muito.
“Muita, perseverança e uma vida longa e mais feliz”.(ACS)
“Desenvolvo procurando passar as informações e prevenções
da melhor maneira possível. Quero dizer falando com as
palavras que eles entendam melhor. Procuro também ouvi-los,
pois alguns têm a necessidade de conversar”.(ACS)
“Orientação sobre os hábitos saudáveis, realização de
exercícios, orientação sobre a medicação, caso este faça
uso, incentivo a vinda ao posto...”(Médica)
Fazendo visitas, informando-os de
necessidades, procuro agradá-lo (ACS)

De acordo com
a necessidade

acordo

com

suas

Com ações voltadas para o idoso, vendo as necessidades,
realizando agendamento as consultas (ACD)
Identificação da saúde/doença, atendendo com alegria,
otimismo e respeitando sua opinião (Enfermeiro)

Quadro 3- Descrição de categorias temáticas, de acordo com as ações realizadas
no atendimento a pessoa idosa na ESF, Sousa, PB, julho de 2009.

Os resultados apresentados no quadro-3 refere-se às categorias temáticas
originárias do tema sobre a atenção a saúde da pessoa idosa foram: ações de
prevenção e proteção, ações de promoção à saúde e de acordo com a prioridade.
Com relação à categoria temática, ações de prevenção e proteção específica,
segundo o depoimento dos profissionais entrevistados, observa-se que, no
município de Sousa, das ações desenvolvidas para a pessoa idosa está centralizada
no atendimento da demanda espontânea, que de certa forma, limita a possibilidade
de

uma

“escuta

qualificada”,

“do

estabelecimento

do

vínculo”

e

“da

responsabilização”, condições essenciais para uma prática de acolhimento.
Por outro lado, entende-se que ainda há uma predominância do modelo
biomédico de assistência em detrimento do modelo de vigilância a saúde, o que de
certa maneira, tem dificultado a sua implementação e

conseqüente efetivação das

ações de promoção à saúde para a pessoa idosa, segundo o que preconiza, a
Portaria 2.528 de 3 de outubro de 2006 (BRASIL, 2006b).
Outra categoria encontrada, foram as ações de promoção à saúde, na qual
algumas falas dos entrevistados indicam, que o atendimento a pessoa idosa na
ESF, baseia-se no atendimento por demanda espontânea, contudo, a busca ativa e
o rastreamento dos fatores de risco, quando possíveis, podem identificar novas
demandas e fatores que possibilitam uma melhor compreensão dos aspectos
funcionais, sociais, emocionais e ambientais desses idosos.
As ações de promoção à saúde quando relacionada à pessoa idosa deve
também incluir ações de busca ativa com a pessoa idosa e deve fornecer elementos
para a elaboração de propostas e desenvolvimento de ações visando à promoção,
prevenção, cura e reabilitação das condições de saúde.
Neste contexto, a ênfase na prática do acolhimento, no nível de atenção
básica de saúde, não deve ser preterida. Segundo Veras et al (2002), a proposta de
um modelo de atenção à saúde do idoso, em nível de atenção básica de saúde,
consiste na identificação e

estratificação de risco através de instrumento de

rastreamento breve, aplicável e eficiente, para que no primeiro contato seja possível
identificar as suas prioridades de atendimento.
Acredita-se que, se os profissionais de saúde que trabalham nas ESF
adotassem uma rotina bem estabelecida de atendimento ao idoso, abordando-os
corretamente e vendo o idoso na sua integralidade, através de uma avaliação global,
conseguiriam que essas ações reduzissem muito os índices de agravos.
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Figura 3–Distribuição das categorias geradas dos Profissionais que realizam
Acolhimento ao idoso na ESF, de acordo com as facilidades, Sousa, PB, 2009.

De acordo com a figura-3, 35% dos profissionais entrevistados afirmam
que a prática de acolhimento na ESF, tem sido facilitada através: - da atenção
dispensada ao idoso 35%, seguido pela prioridade no atendimento com 27% e, pelo
próprio acolhimento 13%.
O acolhimento a pessoa idosa nos serviços de saúde parece indicar,
que tal prática, tem sido principalmente considerada como um processo de
comunicação e relações humanas, no qual, valorizam-se as formas de bem atender
ou ser atencioso e simpático, quando do atendimento inicial ao idoso, embora seja
compreensível, que para atender a pessoa de forma integral seja um processo que
se dá ao longo de todo o atendimento de saúde. Não se limita ao ato de receber,
mas se constitui em uma seqüência de atos e modos que compõem o processo de
trabalho em saúde (MATUMOTO, 1998).
Esses resultados nos remetem a compreensão de como os
profissionais da ESF, percebem e atendem a pessoa idosa que procura esses
serviços; primeiro, evidencia-se uma preocupação considerável em se atender bem,
seguido pelo atendimento com prioridade e, apenas 13% refere-se a o acolhimento,
propriamente dito, como ressaltaram. De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu
art.3, parágrafo único, inciso I afirma que:

A garantia de prioridade compreende o atendimento preferencial imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços
à população [...] e, no seu inciso VIII, o qual estabelece a garantia de
acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Portanto diante desses resultados, fica claro que os profissionais da ESF, na
realidade específica desse estudo, necessitam ampliar seus conhecimentos quanto
à prática do acolhimento e da própria PNH, como um primeiro passo, no sentido de
re-direcionar as ações que desenvolvem junto aos idosos que procuram
atendimento. Num segundo momento, também se observa a importância destes
mesmos profissionais, capacitarem-se no que se refere aos conhecimentos básicos
de geriatria e gerontologia, como forma de sensibilizá-los ao atendimento mais
humanizado.

Categoria

Fala dos participantes
“Com um bom dia ou uma boa tarde”. (ACD)

Atenção

“[...] quando o profissional ver o paciente como
um todo”. (Téc. Enfermagem )
“É facilitado com atendimento prioritário”.(ACS)

Prioridade

“Por não pegar fila, ser sempre
atendido”(ACD)
“Através do atendimento prioritário...” (Enfermeiro)
“Pelo bom acolhimento”.(ACD)

Acolhimento

“Através do acolhimento a todos...” (ACS)
“É através do bom acolhido que o idoso se sente
seguro...”(ACS)

Quadro – 4 Descrição das Categorias Temáticas geradas dos profissionais, de
acordo com o acolhimento que realizam com a pessoa idosa na ESF, Sousa, PB,
julho de 2009.

De acordo com o quadro 4, as categorias temáticas geradas das falas dos
profissionais, de a prática de acolhimento a pessoa idosa foram de: Atenção (dar),
Prioridade (ter) e Acolhimento (fazer) e, resultados que corroboram com o que foi

discutido até aqui e expresso pelos profissionais sobre sua prática de acolhimento a
pessoa idosa, na ESF.
Entende-se então que, o acolhimento por parte dos profissionais sobre a
prática do acolhimento, a partir da sua vivência diária demonstradas nas categorias
temáticas, algumas vezes, através de adjetivos pouco articulados com uma prática
mais organizada e consistente.
E, portanto, se faz necessário que os mesmos desenvolvam em seu processo
de trabalho uma nova relação entre os profissionais de saúde e a comunidade e se
traduzam,

em

ações

pautadas

na

humanização

da

assistência

e

na

intersetorialidade, articuladas e socialmente apropriadas.
Acredita-se que, uma boa prática de acolhimento para com a pessoa idosa na
ESF, pode se caracterizar através de ações que envolvam uma escuta qualificada e
a constituição de um vínculo. A partir dessa afirmação os serviços de saúde, e mais
especificamente a ESF, optam por instituir espaços de acolhimento no seu processo
de trabalho (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004).
O acolhimento é mais do que um fenômeno lingüístico, do discurso verbal,
deve traduzir-se em intencionalidade de ações. Ele possibilita a captação das
necessidades de saúde manifestadas pelo usuário e dispara imediatamente na
instituição um processo de trabalho concretizado em ações que respondem às
necessidades captadas (MATUMOTO, 1998).
A partir dessa compreensão, o acolhimento tem a potencialidade de inverter a
lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, partindo dos seguintes
princípios: atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde,
garantindo a acessibilidade universal.
Considera-se ainda, que há uma necessidade breve para se qualificar a
relação trabalhador e o usuário, e que esta seja pautada em parâmetros
humanitários, de solidariedade e de cidadania. Essa talvez seja a fórmula capaz de
unir solidamente os trabalhadores e usuários em torno de interesses comuns: a
constituição de um serviço de saúde de qualidade, com atenção integral que atenda
a todos e esteja sob o controle da comunidade (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999).
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Figura 4–Distribuição dos Profissionais que realizam acolhimento ao idoso na ESF, de
acordo com as dificuldades, Sousa, PB, 2009.

Os resultados apresentados na figura-4, sobre os profissionais que realizam a
prática do acolhimento, de acordo com as suas necessidades 37% dos entrevistados
não souberam essa questão e, supõe-se que o fato seja conseqüência de que para
a maioria dos profissionais deste estudo, a prática do acolhimento com a pessoa
idosa apresenta lacunas indicando a falta de empenho por parte destes, para com a
PNH.
Sem dúvida que, omitir-se sobre a questão da prática do acolhimento ou, falar
algo do qual se conhece pouco, já pode ser sinalizado como uma resposta, contudo,
o que é difícil entender é a razão pela qual, eles evitaram dizer sobre a dificuldade
em desenvolvê-la. Talvez, essa seja a própria confirmação de a dificuldade exista.
Portanto, parece haver algumas dificuldades, por parte dos profissionais deste
estudo, em falar sobre a prática do acolhimento com a pessoa idosa, tendo em vista
os 37% que se omitiram de qualquer informação a respeito.
Porém, para outros 26% o acolhimento é dificultado devido à falta uma
maior compreensão, uma vez que os próprios usuários (idosos) não aceitam que a
prioridade também deve ser exercida entre eles e, apesar de todos serem idosos,
existem aqueles cujo, estado de saúde está mais agravado levando-o a um
atendimento prioritário.

Ainda para 11% desses profissionais, a prática do acolhimento é dificultada
pela falta de recursos materiais no desenvolvimento de algumas ações como: a fita
de glicemia, por exemplo, ou ainda, 9% dos participantes que referem ser a falta de
profissionais qualificados para atender a demanda de pessoas idosas.
Tais dificuldades aplicam-se a toda equipe, acrescidas, em nossa vivência, de
inúmeras outras atividades burocráticas, como por exemplo, o próprio SIAB (sistema
de informação na atenção básica), impostas principalmente, ao agente comunitário
de saúde como a necessidade de atender às regras e às normatizações.

Categoria

Falta de
compreensão

Fala dos participantes sobre dificuldades
na prática do acolhimento
[...]“dificultado devido à falta de compreensão
dos demais” (ACS)
[...] “dificultado pela falta de medicamentos e
de profissionais” (Odontóloga)
[...] “ é dificultado devido à falta de recursos
materiais” (Téc. Enfermagem)

Falta de materiais

Falta de
profissionais
qualificados

[...] “dificultado pela falta de medicamentos”
(Médico)
[...] “dificultado devido falta de qualificação
profissional” (Téc. Enfermagem)
“Um dos pontos que dificulta esse acolhimento
são pessoas despreparadas, sem um olhar
especial...” (ACS)

Quadro – 5 Descrição das Categorias Temáticas geradas dos profissionais, de
acordo com o acolhimento que realiza no atendimento ao idoso na ESF, Sousa,
PB, julho de 2009.

As falas apresentadas no quadro-5, definem algumas categorias originárias das
falas sobre as dificuldades encontradas pelos profissionais quando realizam ações
de acolhimento junto à pessoa idosa; a falta de materiais, como se falou adiante,

surge com uma dificuldade que comumente tem sido citada quando se faz estudos
de avaliação em serviços de saúde.
Sobre o aspecto citado como dificuldade, Franco e Merhy (1999) afirmam,
que um modelo de assistência produtor do cuidado centrado no usuário e nas suas
necessidades deve operar centralmente a partir das tecnologias leves (inscritas nas
relações, no momento em que são realizados os atos produtores de saúde) e
tecnologias leve-duras (as inscritas no conhecimento técnico estruturado). No caso
específico desse estudo, parece haver a necessidade de uma re-avaliação desse
modelo, a partir da perspectiva teórica de Franco e Merhy (1999), pois, o modelo
vivenciado, encontra-se ainda centrado nas ações desses profissionais.
Ainda em relação às categorias temáticas, originárias das dificuldades
citadas, para 9% dos entrevistados a falta de profissionais qualificados aparece
como uma dificuldade, o que pode ser visto como algo positivo, por ter sido
demonstrado por estes profissionais. É importante, então que seja ressaltado para a
equipe dos profissionais da ESF, do quanto se faz necessário, repensar a prática de
atenção à pessoa idosa, quanto à qualificação destes para que isso ocorra, num
tempo breve.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“De tudo, ficaram três coisas: A certeza de que estamos
sempre começando...A certeza de que precisamos
continuar...A certeza de que seremos interrompidos
antes de terminar...Portanto devemos: Fazer da
interrupção um caminho novo...da queda um passo de
dança...do medo, uma escada...do sonho, uma
ponte...da procura, um encontro...”
Fernando Pessoa

Analisar a prática do acolhimento para com a pessoa idosa na ESF
desenvolvida pela equipe multidisciplinar remete-nos a uma reflexão sobre o
funcionamento dessa estratégia enquanto modelo assistencial. O modelo de atenção
em saúde da pessoa idosa no município parece pautar-se num modelo assistencial
curativista de demanda espontânea, principalmente por ter demonstrado em seus
resultados que o programa de hipertensão e diabetes (HIPERDIA) apresenta os
maiores índices sempre que aparece entre os resultados deste estudo.
Neste contexto de atenção básica e de atendimento à pessoa idosa, percebese que os profissionais deste estudo têm dificuldade de identificar o usuário idoso ou
pessoa idosa, e até mesmo o adulto, no seu contexto biológico, social, psíquico,
cultural e religioso como preconiza a nova Portaria de nº 2.528 GM/MS, de 3 de
outubro de 2006 (BRASIL, 2006a).
Foi possível concluir, que estes profissionais da ESF do município de Sousa,
PB, quando atendem as pessoas idosas na Estratégia de Saúde da Família,
desenvolvem ações mais focalizadas nos aspectos clínicos, com pouca ou nenhuma
ênfase nas ações que permeiam a Política Nacional de Humanização.
A ênfase da prática desses profissionais aparece com maior referência para a
ação “com prioridade” enquanto uma ação comum, dada e autorizada por uma Lei à
pessoa idosa. Identifica-se ainda, que os mesmos desenvolvem ações pontuais,
pouco resolutivas e sem construção de vínculos, contribuindo para a pouca eficácia
e resolubilidade dessas ações junto a esse grupo etário da população.
A equipe da ESF ao realizar o atendimento à pessoa idosa considera que os
instrumentos de trabalho e a maneira como abordam os problemas de saúde estão

insuficientes e inadequados para uma assistência de qualidade à população idosa
sob sua responsabilidade, pautada na prática do acolhimento.
Considera-se que a prática de “acolhimento” apresentado pelos profissionais
deste estudo apresenta dificuldades para a introdução de uma escuta qualificada.
Observação esta deduzida em função da forma como mencionaram que atendem e
recebem a pessoa idosa. Ademais, alguns problemas e necessidades destes idosos
nem sempre podem ser resolvidos no âmbito dos serviços de atenção básica de
saúde, dado as características de morbidade próprias da idade e que se deparam
com algumas dificuldades devido a necessidade das ações de intersetorialidade,
haja vista, a referência e contra-referência nem sempre acessíveis a todos.
A importância de uma articulação intersetorial pela ESF, ou seja, reconhecer e
buscar parcerias externas à unidade e ao setor saúde significa estabelecer um
diálogo efetivo com os hospitais, laboratórios e outros serviços de diagnose e
terapia, com vistas a estabelecer interações de referência e contra-referência, além
de estabelecer relações profissionais e de ajuda, com as associações comunitárias,
os sindicatos e as escolas, dentre outros. Isso permite que o vínculo não seja
fragmentado em nenhuma das esferas da atenção. Assim os profissionais poderiam
acolher/receber, tratar, encaminhar para a referência e receber de volta esse usuário
para dar continuidade ao seu tratamento, porém dando enfoque à promoção da
autonomia do idoso.
Uma vez que o PSF se propõe a ser a estratégia do Ministério da Saúde para
a reorganização da Atenção Básica, é imprescindível que os profissionais de saúde
aprendam a reconhecer os problemas e as necessidades de saúde dos indivíduos e
famílias sob sua responsabilidade. Ao reconhecer esses problemas/necessidades,
consigam traçar uma proposta de intervenção para os mesmos, identificando que as
ações de saúde que estão sob sua responsabilidade atendem a uma pequena
parcela dos problemas/necessidades presentes e que a outra parcela precisa ser
atendida, caso contrário, o problema não estará resolvido. É nesse momento que se
faz necessário a articulação intersetorial.
A ESF precisa incorporar a idéia de que sua responsabilidade não se limita às
quatro paredes da USF e que causar impacto nos problemas significa trazer
respostas reais que alteram o quadro de saúde da sua área de responsabilização. E
percebe-se que ainda há muita resistência por parte dos profissionais. A visita
domiciliária, enquanto ferramenta de trabalho ainda não foi incorporada com a

devida importância pelos profissionais e isto também pode ser observada pelos
profissionais deste estudo.
O grande desafio é articular os diferentes setores de produção de uma USF
em uma gestão compartilhada que responda pelo acesso dos usuários com
acolhimento, vínculo e resolubilidade.
Portanto, o acolhimento nas práticas diárias dos profissionais da ESF requer
que além de instituir-se uma USF de porta aberta, que responda às demandas da
comunidade, é necessário se instituir um relacionamento com os outros serviços de
saúde da área.
Contudo ao refletirmos sobre as dificuldades encontradas pelos profissionais
deste estudo, vê-se que os mesmos não conseguem redirecionar suas práticas na
construção de algo novo. Operam com concepções de processo saúde-doença
pouco adequadas para o trabalho com comunidades e se esquecem, muitas vezes,
das propostas do SUS na reorganização dos serviços. Na visão dos participantes
deste estudo, podemos observar que a falta de insumos apontados por eles já é um
item suficiente para fragmentar a qualidade da assistência. Vislumbrando que, a falta
de alguns materiais até pode ser comum em se tratando de serviços públicos, mas
isso não deveria ser um item que tivesse o poder de criar uma pausa na qualidade
da assistência prestada à pessoa idosa.
O presente estudo pretendeu dar visibilidade às práticas que vêm sendo
desenvolvidas pelos profissionais no contexto da ESF, com foco no acolhimento, no
sentido de alertar aos profissionais, gestores e pesquisadores sobre a necessidade
de se investir esforços na implementação dessa proposta nas unidades de saúde de
um modo geral, tomando por base a proposta de sensibilizar as equipes para incluir
nas suas práticas a Política Nacional de Humanização da assistência à pessoa
idosa.
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Pelo
presente
Termo
de
Consentimento
Livre
e
Esclarecido
eu,
_____________________________________________, em pleno exercício dos meus
direitos me disponho a participar da Pesquisa “A PRÁTICA DO ACOLHIMENTO À
PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA ESTRATÉGIA DE
HUMANIZAÇÃO”. Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos:
- O trabalho terá como objetivo determinar conhecer a prática de acolhimento
desenvolvida pelo enfermeiro para a pessoa idosa na Estratégia de Saúde da
Família.
- Ao voluntário só caberá a autorização para participar da entrevista e não haverá nenhum
risco ou desconforto ao voluntário.
- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando
os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, se assim o desejarem.
- Não haverá utilização de nenhum indivíduo como grupo placebo, visto não haver
procedimento terapêutico neste trabalho científico.
- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer
momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou
prejuízo para o mesmo.
- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a
privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial.
- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste
projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos
físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização
por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.
- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a
equipe científica no número (083) 35224467 com Selda Gomes de Sousa Alves, no
endereço: Rua José Dário Formiga, 81, Centro, Sousa-PB.
- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma,
podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será
impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno
acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e
esclarecido.

____________________________
Pesquisador responsável

____________________________
Participante da Pesquisa
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QUESTIONÁRIO

Dados de Identificação
1 - Qual a sua idade¿.............anos
2 - Sexo: ( )F ( )M
3- Estado civil: ( ) Solteiro; ( ) Casado; ( ) União estável; ( ) Viúvo; ( ) Desquitado
4- Qual sua renda mensal líquida na Estratégia de Saúde da Família:
( ) 01 salário mínimo
( ) 01 a 03 salários mínimos
( ) 04 a 06 salários mínimos
( ) 07 a 09 salários mínimos
( ) 10 a 12 salários mínimos
( ) mais de 12 salários mínimos
5- Qual sua formação profissional?...................................................
6- Tempo de formação profissional?.................anos?
7- Tempo de atuação profissional na Estratégia de Saúde da Família?...............anos

Questões

1- Qual a sua percepção sobre como se processa a recepção e atendimento à
pessoa idosa nesta unidade?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2- Descreva, com o máximo de detalhes, como você desenvolve as ações de
atendimento ao idoso?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3- Na prática do acolhimento a pessoa idosa na ESF, ao desenvolve-la, o que facilita
ou dificulta?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Obrigada!
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UFRN, portador do RG: 219.783/SSP-RN, declaro que estou ciente do referido
Projeto de Pesquisa e comprometo-me em verificar seu desenvolvimento para que
se possa cumprir integralmente os itens da Resolução 196/96, que dispõe sobre
Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.
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Natal, 20 de maio de 2009.
Atenciosamente,

Profª Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes
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de qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão,
em consonância com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Atenciosamente,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado “A PRÁTICA
DO ACOLHIMENTO À PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA
ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO”, desenvolvido pela aluna Selda Gomes de
Sousa Alves, matriculada no Mestrado em Enfermagem da UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN, sob a orientação da Professora
Dra. Rejane Maria Paiva de Menezes.

Sousa, 20 de maio 2009

Dr. Gilberto Gomes Sarmento
Secretário Municipal de Saúde
Sousa - Paraíba

ANEXOS

PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.
Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando a
necessidade de que o setor saúde disponha de uma política atualizada relacionada à saúde do
idoso; Considerando a conclusão do processo de revisão e atualização do constante da
Portaria n° 1.395/GM, de 10 de dezembro de 1999; Considerando a publicação da Portaria nº
399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do
SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; e Considerando a pactuação da
Política na reunião da Comissão Intergestores Tripartite do dia 5 de outubro de 2006 e a
aprovação da proposta da Política, pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio do
Memorando nº 500/SE/CNS/ 2006,
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, cujas disposições constam do
Anexo a esta Portaria e dela são parte integrante.
Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se
relacionem com o tema objeto da Política ora aprovada, promovam a elaboração ou a
readequação de seus programas, projetos e atividades em conformidade com as diretrizes e
responsabilidades nela estabelecidas.
Art.3º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para
que o Ministério da Saúde adote as providências necessárias à revisão das Portarias nº
702/GM, de 12 de abril de 2002, e n° 249/SAS/MS, de 16 de abril de 2002, que criam os
mecanismos de organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do
Idoso, compatibilizando-as com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa aprovada neste ato.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1.395/GM, de 10 de dezembro de 1999, publicada no
Diário Oficial da União nº 237-E, de 13 de dezembro de 1999, página 20, seção 1.
JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA
INTRODUÇÃO
No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na
Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio
da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso universal e
equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a
integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde
da população e dos indivíduos. Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área de saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991,
1993 e 1996, que, por sua vez, regulamentam e definem estratégias e movimentos táticos que
orientam a operacionalidade do Sistema.
A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um
modelo de atenção à saúde que priorize a descentralização, a universalidade, a integralidade
da atenção, a eqüidade e o controle social, ao mesmo tempo em que incorpora, em sua
organização, o princípio da territorialidade para facilitar o acesso das demandas populacionais

aos serviços de saúde. Com o objetivo de reorganizar a prática assistencial é criado em 1994,
pelo Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se a estratégia
setorial de reordenação do modelo de atenção à saúde, como eixo estruturante para
reorganização da prática assistencial, imprimindo nova dinâmica nos serviços de saúde e
estabelecendo uma relação de vínculo com a comunidade, humanizando esta prática
direcionada à vigilância na saúde, na perspectiva da intersetorialidade (Brasil, 1994),
denominando-se não mais programa e sim Estratégia Saúde da Família (ESF).
Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil organiza-se para responder às
crescentes demandas de sua população que 80 envelhece. A Política Nacional do Idoso,
promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, assegura direitos sociais à pessoa idosa,
criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na
sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS (Lei nº
8.842/94 e Decreto nº 1.948/96).
Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do
Idoso, a qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde relacionados ao
tema promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e atividades na
conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas (Brasil, 1999). Essa
política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade
funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para realização de
atividades básicas e instrumentais da vida diária.
Em 2002, é proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência
à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as condições de
gestão e a divisão de responsabilidades definida pela Norma Operacional de Assistência à
Saúde (NOAS). Como parte de operacionalização das redes, são criadas as normas para
cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portaria nº
249/SAS/MS, de 2002).
Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República sanciona o
Estatuto do Idoso, elaborado com intensa participação de entidades de defesa dos interesses
dos idosos. O Estatuto do Idoso amplia a resposta do Estado e da sociedade às necessidades
da população idosa, mas não traz consigo meios para financiar as ações propostas. O Capítulo
IV do Estatuto reza especificamente sobre o papel do SUS na garantia da atenção à saúde da
pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de atenção.
Assim, embora a legislação brasileira relativa aos cuidados da população idosa seja
bastante avançada, a prática ainda é insatisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso
como instrumento para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da
Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de grande
vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes Estaduais de Assistência à
Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa (PNSPI).
Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o documento
das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a
saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de
governo sendo apresentada uma série de ações que visam, em última instância, à
implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso.
A publicação do Pacto pela Vida, particularmente no que diz respeito à saúde da
população idosa, representa, sem sombra de dúvida, um avanço importante. Entretanto, muito
há que se fazer para que o Sistema Único de Saúde dê respostas efetivas e eficazes às
necessidades e demandas de saúde da população idosa brasileira. Dessa maneira, a
participação da Comissão Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde, no
âmbito nacional, é de fundamental importância para a discussão e formulação de estratégias

de ação capazes de dar conta da heterogeneidade da população idosa e, por conseguinte, da
diversidade de questões apresentadas.
Cabe destacar, por fim, que a organização da rede do SUS é fundamental para que as
iretrizes dessa Política sejam plenamente alcançadas. Dessa maneira, torna-se imperiosa a
revisão da Portaria nº 702/GM, de 12 de abril de 2002, que cria os mecanismos de
organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e a Portaria nº
249/SAS, de 16 de abril de 2002, com posterior pactuação na Comissão Intergestores
Tripartite.
A meta final deve ser uma atenção à saúde adequada e digna para os idosos e idosas
brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa que teve, por uma série de
razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que impõem sérias
limitações ao seu bem-estar.
1. FINALIDADE
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e
promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas
coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60
anos ou mais de idade.
Considerando:
a) o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro;
b) os inegáveis avanços políticos e técnicos no campo da gestão da saúde;
c) o conhecimento atual da Ciência;
d) o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia
e independência que pela presença ou ausência de doença orgânica;
e) a necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de ações
fundamentadas no paradigma da promoção da saúde;
f) o compromisso brasileiro com a Assembléia Mundial para o Envelhecimento de 2002, cujo
Plano de Madri fundamenta-se em: (a) participação ativa dos idosos na sociedade, no
desenvolvimento e na luta contra a pobreza; (b) fomento à saúde e bem-estar na velhice:
promoção do envelhecimento saudável; e (c) criação de um entorno propício e favorável ao
envelhecimento; e
g) escassez de recursos sócio-educativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso;
A necessidade de enfrentamento de desafios como:
a) a escassez de estruturas de cuidado intermediário ao idoso no SUS, ou seja, estruturas de
suporte qualificado para idosos e seus familiares destinadas a promover intermediação segura
entre a alta hospitalar e a ida para o domicílio;
b) número insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao idoso frágil previsto no Estatuto
do Idoso. Sendo a família, via de regra, a executora do cuidado ao idoso, evidencia-se a
necessidade de se estabelecer um suporte qualificado e constante aos responsáveis por esses
cuidados, tendo a atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família um papel
fundamental;
c) a escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento em
envelhecimento e saúde da pessoa idosa; e
d) a implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação das Redes de Assistência
à Saúde do Idoso.
2. JUSTIFICATIVA

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. No Censo de 2000, contava com mais de
14,5 milhões de idosos (IBGE, 2002), em sua maioria com baixo nível socioeconômico e
educacional e com uma alta prevalência de doenças crônicas e causadoras de limitações
funcionais e de incapacidades (Lima-Costa et al, 2003; Ramos, 2002). A cada ano, 650 mil
novos idosos são incorporados à população brasileira (IBGE, 2000). Essa transição
demográfica repercute na área da saúde, em relação à necessidade de (re)organizar os
modelos assistenciais (Lima-Costa & Veras, 2003). A maior causa de mortalidade entre
idosos brasileiros é o acidente vascular cerebral (Lima-Costa et al., 2000). Na transição
epidemiológica brasileira ocorrem incapacidades resultantes do não-controle de fatores de
risco preveníveis (Lima-Costa et al., 2003).
O sistema de saúde brasileiro tradicionalmente está organizado para atender à saúde
materno infantil e não tem considerado o envelhecimento como uma de suas prioridades. Uma
importante conseqüência do aumento do número de pessoas idosas em uma população é que
esses indivíduos provavelmente apresentarão um maior número de doenças e/ou condições
crônicas que requerem mais serviços sociais e médicos e por mais tempo (Firmo et al, 2003).
Isso já pode ser notado, uma vez que a população idosa, que hoje representa cerca de 9% da
população, consome mais de 26% dos recursos de internação hospitalar no SUS (Lima-Costa
et al, 2000). Além disso, é notável a carência de profissionais qualificados para o cuidado ao
idoso, em todos os níveis de atenção.
Outro fato importante a ser considerado é que saúde para a população idosa não se
restringe ao controle e à prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis. Saúde
da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a saúde mental, a independência financeira,
a capacidade funcional e o suporte social (Ramos, 2002).
As políticas públicas de saúde, objetivando assegurar atenção a toda população, têm
dado visibilidade a um segmento populacional até então pouco notado pela saúde pública - os
idosos e as idosas com alto grau de dependência funcional -. É possível a criação de
ambientes físicos, sociais e atitudinais que possibilitem melhorar a saúde das pessoas com
incapacidades tendo como uma das metas ampliar a participação social dessas pessoas na
sociedade (Lollar & Crews, 2002). Por isso mesmo, é imprescindível oferecer cuidados
sistematizados e adequados a partir dos recursos físicos, financeiros e humanos de que se
dispõe hoje.
2.1. O Grande Desafio: o Envelhecimento Populacional em Condição de Desigualdade Social
e de Gênero Envelhecimento populacional é definido como a mudança na estrutura etária da
população, o que produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada
idade, considerada como definidora do início da velhice (Carvalho & Garcia, 2003). No
Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2003).
Nos últimos 60 anos, o número absoluto de pessoas com 60 anos ou mais de idade
aumentou nove vezes (Beltrão, Camarano e Kanso, 2004). Não só a população brasileira está
envelhecendo, mas a proporção da população “mais idosa”, ou seja, a de 80 anos ou mais de
idade, também está aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio grupo.
Significa dizer que a população idosa também está envelhecendo (Camarano et al, 1999). Em
2000, esse segmento representou 12,6% do total da população idosa brasileira. Isso leva a
uma heterogeneidade do segmento idoso brasileiro, havendo no grupo pessoas em pleno vigor
físico e mental e outras em situações de maior vulnerabilidade (Camarano et al, 2004).
O envelhecimento é também uma questão de gênero. Cinqüenta e cinco por cento da
população idosa são formados por mulheres. A proporção do contingente feminino é tanto
mais expressiva quanto mais idoso for o segmento. Essa predominância feminina se dá em
zonas urbanas. Nas rurais, predominam os homens, o que pode resultar em isolamento e
abandono dessas pessoas (Camarano et al, 2004; Camarano et al, 1999; Saad, 1999).

Quanto ao local de moradia, os idosos podem estar no ambiente familiar ou em
instituições de longa permanência para idosos (ILPI). Cuidados institucionais não são prática
generalizada nas sociedades latinas. É consenso entre as mais variadas especialidades
científicas que a permanência dos idosos em seus núcleos familiares e comunitários contribui
para o seu bem-estar (Camarano & Pasinato, 2004). No entanto, os dados referentes à
população idosa institucionalizada no Brasil são falhos. Em 2002, a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados publicou o relatório “V Caravana Nacional de Direitos
Humanos: uma amostra da Realidade dos Abrigos e Asilos de Idosos no Brasil”. De acordo
com o relatório, havia cerca de 19.000 idosos institucionalizados em todo o País, o que
representa 0,14% do total de idosos brasileiros. É de se esperar que esse número seja bem
maior levando-se em conta que muitas das instituições asilares não são cadastradas e que
grande parte funciona na clandestinidade.
A heterogeneidade do grupo de idosos, seja em termos etários, de local de moradia ou
socioeconômicos, acarreta demandas diferenciadas, o que tem rebatimento na formulação de
políticas públicas para o segmento (Camarano et al, 2004).
O envelhecimento populacional desafia a habilidade de produzir políticas de saúde que
respondam às necessidades das pessoas idosas. A proporção de usuários idosos de todos os
serviços prestados tende a ser cada vez maior, quer pelo maior acesso às informações do
referido grupo etário, quer pelo seu expressivo aumento relativo e absoluto na população
brasileira. (Lima-Costa & Veras, 2003).
Além disso, os idosos diferem de acordo com a sua história de vida, com seu grau de
independência funcional e com a demanda por serviços mais ou menos específicos. Todos
necessitam, contudo, de uma avaliação pautada no conhecimento do processo de
envelhecimento e de suas peculiaridades e adaptada à realidade sócio-cultural em que estão
inseridos. Faz-se, portanto, necessário que os serviços que prestam atendimento a idosos
respondam a necessidades específicas e distingam-se pela natureza da intensidade dos
serviços que ofereçam.
Cumpre notar que os idosos são potenciais consumidores de Serviços de Saúde e de
Assistência. Esse grupo sabidamente apresenta uma grande carga de doenças crônicas e
incapacitantes, quando comparado a outros grupos etários (Lima-Costa et al, 2003a; LimaCosta et al, 2003b; Caldas, 2003).
Disso resulta uma demanda crescente por serviços sociais e de saúde (Lima-Costa &
Veras, 2003).
2.2. Contextualização: Responder às Demandas das Pessoas Idosas mais Frágeis dentre a
População em Maior Risco de Vulnerabilidade O envelhecimento populacional cursa com o
aumento de doenças e condições que podem levar a incapacidade funcional. Para Verbrugge
& Jette (1994), a incapacidade funcional é a dificuldade experimentada em realizar atividades
em qualquer domínio da vida devido a um problema físico ou de saúde. Ela também pode ser
entendida como a distância entre a dificuldade apresentada e os recursos pessoais e ambientais
de que dispõe para superá-la (Hébert, 2003). Incapacidade é mais um processo do que um
estado estático (Iezzoni, 2002). A Organização Mundial de Saúde (OMS) em sua
Classificação Internacional de Funções, Incapacidade e Saúde (CIF, 2001) vê a incapacidade
e as funções de uma pessoa como a interação dinâmica entre condições de saúde - doenças,
lesões, traumas etc - e fatores contextuais, incluindo atributos pessoais e ambientais. A
dependência é a expressão da dificuldade ou incapacidade em realizar uma atividade
específica por causa de um problema de saúde (Hébert, 2003).
No entanto, cabe enfatizar que a existência de uma incapacidade funcional,
independentemente de sua origem, é o que determina a necessidade de um cuidador (Néri &
Sommerhalder, 2002).

Incapacidade funcional e limitações físicas, cognitivas e sensoriais não são
conseqüências inevitáveis do envelhecimento. A prevalência da incapacidade aumenta com a
idade, mas a idade sozinha não prediz incapacidade (Lollar & Crews, 2002). Mulheres,
minorias e pessoas de baixo poder socioeconômico são particularmente vulneráveis
(Freedman, Martin e Schoeni, 2002).
Independentemente de sua etiologia, pessoas com incapacidade estão em maior risco
para problemas de saúde e afins (Lollar & Crews, 2002). A presença de incapacidade é ônus
para o indivíduo, para a família, para o sistema de saúde e para a sociedade (Giacomin et al.,
2004).
Estudos brasileiros de base populacional em idosos apontam a existência de
incapacidade entre idosos em cifras que variam de 2 a 45% dos idosos (Giacomin et al., 2005;
Duarte, 2003; Lima-Costa, 2003; Rosa et al; 2003), dependendo da idade e do sexo.
Assim, torna-se imprescindível incluir a condição funcional ao se formularem políticas
para a saúde dos idosos e responder, prioritariamente, às pessoas idosas que já apresentem alta
dependência.
3. DIRETRIZES
Não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um processo natural que ocorre ao longo
de toda a experiência de vida do ser humano, por meio de escolhas e de circunstâncias. O
preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno colaboram
para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. Ainda há os que pensam
que se investe na infância e se gasta na velhice. Deve ser um compromisso de todo gestor em
saúde compreender que, ainda que os custos de hospitalizações e cuidados prolongados sejam
elevados na parcela idosa, também aí está se investindo na velhice “Quando o envelhecimento
é aceito como um êxito, o aproveitamento da competência, experiência e dos recursos
humanos dos grupos mais velhos é assumido com naturalidade, como uma vantagem para o
crescimento de sociedades humanas maduras e plenamente integradas” (Plano de Madri,
Artigo 6º).
Envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de
dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades. Importante
acrescentar que muitos idosos brasileiros envelheceram e envelhecem apesar da falta de
recursos e da falta de cuidados específicos de promoção e de prevenção em saúde. Entre esses
estão os idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os seqüelados de acidentes
de trabalho, os amputados por arteriopatias, os hemiplégicos, os idosos com síndromes
demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas.
São apresentadas abaixo as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:
a) promoção do envelhecimento ativo e saudável;
b) atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa;
c) estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção;
d) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa;
e) estímulo à participação e fortalecimento do controle social;
f) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da
pessoa idosa;
g) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;
h) promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da
pessoa idosa; e
i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

3.1. Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável
A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade
funcional e a
autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde. Ela permeia todas as ações
desde o prénatal até a fase da velhice. A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no
reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos princípios de independência,
participação, dignidade, assistência e autorealização determinados pela Organização das
Nações Unidas (WHO, 2002). Para tanto é importante entender que as pessoas idosas
constituem um grupo heterogêneo. Também será necessário vencer preconceitos e discutir
mitos arraigados em nossa cultura. Os profissionais de saúde e a comunidade devem perceber
que a prevenção e a promoção de saúde não é privilégio apenas dos jovens. A promoção não
termina quando se faz 60 anos e as ações de prevenção, sejam elas primárias, secundárias ou
terciárias, devem ser incorporadas à atenção à saúde, em todas as idades.
Envelhecimento bem sucedido pode ser entendido a partir de seus três componentes:
(a) menor probabilidade de doença; (b) alta capacidade funcional física e mental; e (c)
engajamento social ativo com a vida (Kalache & Kickbush, 1997; Rowe & Kahn, 1997;
Healthy People 2000). O Relatório Healthy People 2000 da OMS enfatiza em seus objetivos:
aumentar os anos de vida saudável, reduzir disparidades na saúde entre diferentes grupos
populacionais e assegurar o acesso a serviços preventivos de saúde. Além disso, é preciso
incentivar e equilibrar a responsabilidade pessoal – cuidado consigo mesmo – ambientes
amistosos para a faixa etária e solidariedade entre gerações. As famílias e indivíduos devem
se preparar para a velhice, esforçando-se para adotar uma postura de práticas saudáveis em
todas as fases da vida (OMS, 2002).
Com a perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a
Organização Mundial da Saúde propõe “Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde”
(2005), ressaltando que o governo, as organizações internacionais e a sociedade civil devam
implementar políticas e programas que melhorem a saúde, a participação e a segurança da
pessoa idosa. Considerando o cidadão idoso não mais como passivo, mas como agente das
ações a eles direcionadas, numa abordagem baseada em direitos, que valorize os aspectos da
vida em comunidade, identificando o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao
longo do curso da vida.
Aproveitar todas as oportunidades para:
a) desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em
critérios de risco;
b) informar sobre seus direitos, como ser acompanhado por pessoas de sua rede social (livre
escolha) e quem são os profissionais que cuidam de sua saúde;
c) valorizar e respeitar a velhice;
d) estimular a solidariedade para com esse grupo etário;
e) realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, como quedas e
atropelamentos;
f) realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional contra idosos e
idosas;
g) facilitar a participação das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de terceira
idade, atividade física, conselhos de saúde locais e conselhos comunitários onde o idoso possa
ser ouvido e apresentar suas demandas e prioridades;
h) articular ações e ampliar a integração entre as secretarias municipais e as estaduais de
saúde, e os programas locais desenvolvidos para a difusão da atividade física e o combate ao
sedentarismo;
i) promover a participação nos grupos operativos e nos grupos de convivência, com ações de

promoção, valorização de experiências positivas e difusão dessas na rede, nortear e captar
experiências;
j) informar e estimular a prática de nutrição balanceada, sexo seguro, imunização e hábitos de
vida saudáveis;
k) realizar ações motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, em
todos os níveis de atenção;
l) promover ações grupais integradoras com inserção de avaliação, diagnóstico e tratamento
da saúde mental da pessoa idosa;
m) reconhecer e incorporar as crenças e modelos culturais dos usuários em seus planos de
cuidado, como forma de favorecer a adesão e a eficiência dos recursos e tratamentos
disponíveis;
n) promover a saúde por meio de serviços preventivos primários, tais como a vacinação da
população idosa, em conformidade com a Política Nacional de Imunização;
o) estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis em
indivíduos idosos;
p) implementar ações que contraponham atitudes preconceituosas e sejam esclarecedoras de
que envelhecimento não é sinônimo de doença;
q) disseminar informação adequada sobre o envelhecimento para os profissionais de saúde e
para toda a população, em especial para a população idosa;
r) implementar ações para reduzir hospitalizações e aumentar habilidades para o auto-cuidado
dos usuários do SUS;
s) incluir ações de reabilitação para a pessoa idosa na atenção primária de modo a intervir no
processo que origina a dependência funcional;
t) investir na promoção da saúde em todas as idades; e
u) articular as ações do Sistema Único de Saúde com o Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.
3.2. Atenção Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa
A atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa deverá ser estruturada nos
moldes de uma linha de cuidados, com foco no usuário, baseado nos seus direitos,
necessidades, preferências e habilidades; estabelecimento de fluxos bidirecionais
funcionantes, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de atenção; providos de
condições essenciais - infra-estrutura física adequada, insumos e pessoal qualificado para a
boa qualidade técnica.
Instrumentos gerenciais baseados em levantamento de dados sobre a capacidade
funcional (inventários funcionais) e sócio-familiares da pessoa idosa deverão ser
implementados pelos gestores municipais e estaduais do SUS, para que haja a participação de
profissionais de saúde e usuários na construção de planos locais de ações para enfrentamento
das dificuldades inerentes à complexidade de saúde da pessoa idosa.
Incorporação, na atenção básica, de mecanismos que promovam a melhoria da
qualidade e aumento da resolutividade da atenção à pessoa idosa, com envolvimento dos
profissionais da atenção básica e das equipes do Saúde da Família, incluindo a atenção
domiciliar e ambulatorial, com incentivo à utilização de instrumentos técnicos validados,
como de avaliação funcional e psicossocial.
Incorporação, na atenção especializada, de mecanismos que fortaleçam a atenção à
pessoa idosa: reestruturação e implementação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa, visando a integração efetiva com a atenção básica e os demais níveis de
atenção, garantindo a integralidade da atenção, por meio do estabelecimento de fluxos de
referência e contra-referência; e implementando de forma efetiva modalidades de atendimento
que correspondam às necessidades da população idosa, com abordagem multiprofissional e

interdisciplinar, sempre que possível. Contemplando também fluxos de retaguarda para a rede
hospitalar e demais especialidades, disponíveis no Sistema Único de Saúde.
A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e
multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e
sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual está inserido.
A abordagem também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de uma clientela
específica. A identificação e o reconhecimento da rede de suporte social e de suas
necessidades também faz parte da avaliação sistemática, objetivando prevenir e detectar
precocemente o cansaço das pessoas que cuidam. As intervenções devem ser feitas e
orientadas com vistas à promoção da autonomia e independência da pessoa idosa,
estimulando-a para o auto-cuidado. Grupos de auto-ajuda entre as pessoas que cuidam devem
ser estimulados.
Uma abordagem preventiva e uma intervenção precoce são sempre preferíveis às
intervenções curativas tardias. Para tanto, é necessária a vigilância de todos os membros da
equipe de saúde, a aplicação de instrumentos de avaliação e de testes de triagem, para
detecção de distúrbios cognitivos, visuais, de mobilidade, de audição, de depressão e do
comprometimento precoce da funcionalidade, dentre outros.
O modelo de atenção à saúde baseado na assistência médica individual não se mostra
eficaz na prevenção, educação e intervenção, em questões sociais, ficando muitas vezes
restritas às complicações advindas de afecções crônicas. A cada etapa de intervenção os
profissionais deverão considerar os anseios do idoso e de sua família. Pressupondo-se troca de
informações e negociação das expectativas de cada um, levando-se em consideração
elementos históricos do paciente, seus recursos individuais e sociais e aqueles da rede de
suporte social disponível no local.
Um dos instrumentos gerenciais imprescindíveis é a implementação da avaliação
funcional individual e coletiva. A partir da avaliação funcional coletiva determina-se a
pirâmide de risco funcional, estabelecida com base nas informações relativas aos critérios de
risco da população assistida pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada município.
Verifica-se como está distribuída a população adscrita à equipe do Saúde da Família, com
base no inventário de risco funcional. Nos municípios que não dispõem da Estratégia Saúde
da Família, as equipes das UBS poderão ser responsáveis por esse levantamento e
acompanhamento. Assim, é possível conhecer qual a proporção de idosos que vivem em
Instituições de Longa Permanência para Idosos, a proporção daqueles com alta dependência
funcional – acamados –, a proporção dos que já apresentam alguma incapacidade funcional
para atividades básicas da vida diária (AVD) – como tomar banho, vestir-se, usar o banheiro,
transferir-se da cama para a cadeira, ser continente e alimentar-se com a própria mão – e qual
a proporção de idosos independentes.
Considera-se o idoso independente aquele que é capaz de realizar sem dificuldades e
sem ajuda todas as atividades de vida diária citadas acima. Esses idosos comporão a base da
pirâmide. Indivíduos idosos, mesmo sendo independentes, mas que apresentem alguma
dificuldade nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD) – preparar refeições, controlar
a própria medicação, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, usar o telefone, fazer
pequenas tarefas e reparos domésticos e sair de casa sozinho utilizando uma condução
coletiva –, são considerados idosos com potencial para desenvolver fragilidade e por isso
merecerão atenção específica pelos profissionais de saúde e devem ser acompanhados com
maior freqüência.
Considera-se idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que: vive em ILPI,
encontra-se acamado, esteve hospitalizado recentemente por qualquer razão, apresente
doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional – acidente vascular encefálico,
síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas, etilismo, neoplasia terminal,

amputações de membros –, encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica,
ou viva situações de violência doméstica. Por critério etário, a literatura estabelece que
também é frágil o idoso com 75 anos ou mais de idade. Outros critérios poderão ser
acrescidos ou modificados de acordo com as realidades locais. Uma vez conhecida a condição
de fragilidade, será necessário avaliar os recursos locais para lidar com ela, de modo a facilitar
o cuidado domiciliar, incluir a pessoa que cuida no ambiente familiar como um parceiro da
equipe de cuidados, fomentar uma rede de solidariedade para com o idoso frágil e sua família,
bem como promover a reinserção da parcela idosa frágil na comunidade.
De acordo com a condição funcional da pessoa idosa serão estabelecidas ações de
atenção primária, de prevenção – primária, secundária e terciária –, de reabilitação, para a
recuperação da máxima autonomia funcional, prevenção do declínio funcional, e recuperação
da saúde. Estarão incluídas nessas ações o controle e a prevenção de agravos de doenças
crônicas não-transmissíveis.
Todo profissional deve procurar promover a qualidade de vida da pessoa idosa,
quando chamado a atendê-la. É importante viver muito, mas é fundamental viver bem.
Preservar a autonomia e a independência funcional das pessoas idosas deve ser a meta em
todos os níveis de atenção.
Ficam estabelecidos, portanto, os dois grandes eixos norteadores para a integralidade
de ações: o enfrentamento de fragilidades, da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde; e
a promoção da saúde e da integração social, em todos os níveis de atenção.
3.3. Estímulo às Ações Intersetoriais, visando à Integralidade da Atenção
A prática da intersetorialidade pressupõe o reconhecimento de parceiros e de órgãos
governamentais e não-governamentais que trabalham com a população idosa. A organização
do cuidado intersetorial a essa população evita duplicidade de ações, corrige distorções e
potencializa a rede de solidariedade.
As ações intersetoriais visando à integralidade da atenção à saúde da pessoa idosa
devem ser promovidas e implementadas, considerando as características e as necessidades
locais.
3.4. Provimento de Recursos Capazes de Assegurar Qualidade da Atenção à Saúde da Pessoa
Idosa Deverão ser definidas e pactuadas com os estados, o Distrito Federal e os
municípios as formas de financiamento que ainda não foram regulamentadas, para
aprimoramento da qualidade técnica da atenção à saúde prestada à pessoa idosa. Os
mecanismos e os fluxos de financiamento devem ter por base as programações ascendentes de
estratégias que possibilitem a valorização do cuidado humanizado ao indivíduo idoso. Abaixo
são apresentados os itens prioritários para a pactuação:
a) provimento de insumos, de suporte em todos os níveis de atenção, prioritariamente na
atenção domiciliar inclusive medicamentos;
b) provimento de recursos para adequação de estrutura física dos serviços próprios do SUS;
c) provimento de recursos para ações de qualificação e de capacitação de recursos humanos, e
incremento da qualidade técnica dos profissionais de saúde do SUS na atenção à pessoa idosa;
d) produção de material de divulgação e informativos sobre a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, normas técnicas e operacionais, protocolos e manuais de atenção, para
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;
e) implementação de procedimento ambulatorial específico para a avaliação global do idoso; e
f) determinação de critérios mínimos de estrutura, processo e resultados, com vistas a
melhorar o

atendimento à população idosa, aplicáveis às unidades de saúde do SUS, de modo que a
adequação a esses critérios seja incentivada e mereça reconhecimento.
3.5. Estímulo à Participação e Fortalecimento do Controle Social
Deve-se estimular a inclusão nas Conferências Municipais e Estaduais de Saúde de
temas relacionados à atenção à população idosa, incluindo o estímulo à participação de
cidadãos e cidadãs idosos na formulação e no controle social das ações deliberadas nessas
Conferências.
Devem ser estimulados e implementados os vínculos dos serviços de saúde com os
seus usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, criando, assim, condições
para uma efetiva participação e controle social da parcela idosa da população.
3.6. Divulgação e Informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para
Profissionais de Saúde, Gestores e Usuários do SUS As medidas a serem adotadas
buscarão:
a) incluir a PNSPI na agenda de atividades da comunicação social do SUS;
b) produzir material de divulgação, tais como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos;
c) promover ações de informação e divulgação da atenção à saúde da pessoa idosa,
respeitando as especificidades regionais e culturais do País e direcionadas aos trabalhadores,
aos gestores, aos conselheiros de saúde, bem como aos docentes e discentes da área de saúde
e à comunidade em geral;
d) apoiar e fortalecer ações inovadoras de informação e divulgação sobre a atenção à saúde da
pessoa idosa em diferentes linguagens culturais;
e) identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e comunicação
em atenção à saúde da pessoa idosa; e
f) prover apoio técnico e/ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais que atuam
na Estratégia Saúde da Família e no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, para
atuação na área de informação, comunicação e educação popular em atenção à saúde da
pessoa idosa.
3.7. Promoção de Cooperação Nacional e Internacional das Experiências na Atenção à Saúde
da Pessoa Idosa
Devem-se fomentar medidas que visem à promoção de cooperação nacional e
internacional das experiências bem sucedidas na área do envelhecimento, no que diz respeito
à atenção à saúde da pessoa idosa, à formação técnica, à educação em saúde e a pesquisas.
3.8. Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas
Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e
aprimorem a atenção de saúde à pessoa idosa. Identificar e estabelecer redes de apoio com
instituições formadoras, associativas e representativas, universidades, faculdades e órgãos
públicos nas três esferas, visando:
a) fomentar pesquisas em envelhecimento e saúde da pessoa idosa;
b) identificar e apoiar estudos/pesquisas relativos ao envelhecimento e à saúde da pessoa
idosa existentes no Brasil, com o objetivo de socializar, divulgar e embasar novas
investigações;
c) criar banco de dados de pesquisadores e pesquisas em envelhecimento e saúde da pessoa
idosa realizadas no Brasil, interligando-o com outros bancos de abrangência internacional;
d) identificar e divulgar as potenciais linhas de financiamento – Ministério da Ciência e
Tecnologia, Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, terceiro setor e outros – para a
pesquisa em envelhecimento e saúde da pessoa idosa;

e) apoiar a realização de estudo sobre representações sociais, junto a usuários e profissionais
de saúde sobre a saúde da pessoa idosa;
f) priorizar as linhas de pesquisas em envelhecimento e saúde da pessoa idosa a serem
implementadas pelo SUS, visando o aprimoramento e a consolidação da atenção à saúde da
pessoa idosa no SUS; e
g) implementar um banco de dados nacional com resultados de avaliação funcional da
população idosa brasileira.
4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis, de forma articulada e conforme suas
competências específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o alcance do propósito desta
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
4.1. Gestor Federal
a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS;
b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política,
considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de competência das três
esferas de governo;
c) estabelecer diretrizes para a qualificação e educação permanente em saúde da pessoa idosa;
d) manter articulação com os estados e municípios para apoio à implantação e supervisão das
ações;
e) promover articulação intersetorial para a efetivação desta Política Nacional;
f) estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da
implantação/implementação desta Política;
g) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; e
h) estimular pesquisas nas áreas de interesse do envelhecimento e da atenção à saúde da
pessoa idosa, nos moldes do propósito e das diretrizes desta Política.
4.2. Gestor Estadual
a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS;
b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política,
considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de competência das três
esferas de governo;
c) Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a serem
alcançadas por essa Política a cada ano;
d) promover articulação intersetorial para a efetivação da Política;
e) implementar as diretrizes da educação permanente e qualificação em consonância com a
realidade loco regional;
f) estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do impacto da
implantação/implementação desta Política;
g) manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações;
h) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa;
i) exercer a vigilância sanitária no tocante a Saúde da Pessoa Idosa e a ações decorrentes no
seu âmbito; e
j) apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa no
Conselho Estadual de Saúde.
4.3. Gestor Municipal:
a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS;
b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política,

considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de competência das três
esferas de governo;
c) discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas a serem
alcançadas por essa Política a cada ano;
d) promover articulação intersetorial para a efetivação da Política;
e) estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde;
f) estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do
impacto da implantação/implementação da Política;
g) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; e
h) apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política de Saúde da Pessoa Idosa no
Conselho Municipal de Saúde.
5. ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL
As diretrizes aqui definidas implicam o desenvolvimento de um amplo conjunto de
ações, que requerem o compartilhamento de responsabilidades com outros setores. Nesse
sentido, os gestores do SUS deverão estabelecer, em suas respectivas áreas de abrangência,
processos de articulação permanente, visando ao estabelecimento de parcerias e a integração
institucional que viabilizem a consolidação de compromissos multilaterais efetivos. Será
buscada, igualmente, a participação de diferentes segmentos da sociedade, que estejam direta
ou indiretamente relacionadas com a presente Política. No âmbito federal, o Ministério da
Saúde articulará com os diversos setores do Poder Executivo em suas respectivas
competências, de modo a alcançar os objetivos a seguir explicitados.
5.1. Educação
a) inclusão nos currículos escolares de disciplinas que abordem o processo do
envelhecimento, a desmistificação da senescência, como sendo diferente de doença ou de
incapacidade, valorizando a pessoa idosa e divulgando as medidas de promoção e prevenção
de saúde em todas as faixas etárias;
b) adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na
área da saúde, visando ao atendimento das diretrizes fixadas nesta Política;
c) incentivo à criação de Centros Colaboradores de Geriatria e Gerontologia nas instituições
de ensino superior, que possam atuar de forma integrada com o SUS, mediante o
estabelecimento de referência e contra-referência de ações e serviços para o atendimento
integral dos indivíduos idosos e a capacitação de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, visando à qualificação contínua do pessoal de saúde nas áreas de gerência,
planejamento, pesquisa e assistência à pessoa idosa; e
d) discussão e readequação de currículos e programas de ensino nas instituições de ensino
superior abertas para a terceira idade, consoante às diretrizes fixadas nesta Política.
5.2. Previdência Social
a) realização de estudos e pesquisas de cunho epidemiológico junto aos segurados, relativos
às doenças e agravos mais prevalentes nesta faixa etária, sobretudo quanto aos seus impactos
no indivíduo, na família, na sociedade, na previdência social e no setor saúde; e
b) elaboração de programa de trabalho conjunto direcionado aos indivíduos idosos segurados,
consoante às diretrizes fixadas nesta Política.
5.3. Sistema Único de Assistência Social:
a) reconhecimento do risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua condição
de saúde;

b) elaboração de inquérito populacional para levantamento e estratificação das condições de
risco social da população idosa brasileira;
c) elaboração de medidas, com o apontamento de soluções, para abordagem da população
idosa sob risco social;
d) criação de mecanismos de monitoramento de risco social individual, de fácil aplicabilidade
e utilização por profissionais da atenção básica do SUS e do SUAS;
e) difusão de informações relativas à preservação da saúde e à prevenção ou recuperação de
incapacidades;
f) inclusão das diretrizes aqui estabelecidas em seus programas de educação continuada;
g) implantação de política de atenção integral aos idosos residentes em Instituições de Longa
Permanência para Idosos;
h) promoção da formação de grupos sócio-educativos e de auto-ajuda entre os indivíduos
idosos, principalmente para aqueles com doenças e agravos mais prevalentes nesta faixa
etária;
i) implantação e implementação de Centros de Convivência e Centros-Dia, conforme previsto
no Decreto nº 1948/96;
j) apoio à construção de Políticas Públicas de Assistência Social que considerem as pessoas,
suas circunstâncias e o suporte social e que atuem como aliadas no processo de
desenvolvimento humano e social, e não como tuteladora e assistencialista, tanto na proteção
social básica, como na proteção social especial;
k) compromisso com a universalização do direito, inclusão social, eqüidade, descentralização
e municipalização das ações, respeitando a dignidade do cidadão e sua autonomia,
favorecendo o acesso à informação, aos benefícios e aos serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária; e
l) desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza.
5.4. Trabalho e Emprego:
a) elaboração, implantação e implementação de programas de preparação para a aposentadoria
nos setores público e privado;
b) implantação de ações para a eliminação das discriminações no mercado de trabalho e a
criação de condições que permitam a inserção da pessoa idosa na vida socioeconômica das
comunidades; e
c) levantamento dos indivíduos idosos já aposentados e que retornaram ao mercado de
trabalho, identificando as condições em que atuam no mercado, de forma a coibir abusos e
explorações.
5.5. Desenvolvimento Urbano:
a) implantação de ações para o cumprimento das leis de acessibilidade (Decreto Lei nº
5296/2004), de modo a auxiliar na manutenção e no apoio à independência funcional da
pessoa idosa; e
b) promoção de ações educativas dirigidas aos agentes executores e beneficiários de
programas habitacionais quanto aos riscos ambientais à capacidade funcional dos indivíduos
idosos.
5.6. Transportes:
a) implantação de ações que permitam e/ou facilitem o deslocamento do cidadão idoso,
sobretudo aquele que já apresenta dificuldades de locomoção, tais como elevatórias para
acesso aos ônibus na porta de hospitais, rampas nas calçadas, bancos mais altos nas paradas
de ônibus. Em conformidade com a Lei da Acessibilidade, Decreto Lei nº 5296, de 2 de
dezembro de 2004.

5.7. Justiça e Direitos Humanos:
a) promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, no tocante às questões de saúde, mediante
o acompanhamento da aplicação das disposições contidas na Lei nº 8.842/94 e seu
regulamento (Decreto nº 1.948/96), bem como a Lei nº 10.741/2003, que estabelece o
Estatuto do Idoso.
5.8. Esporte e Lazer
a) estabelecimento de parceria para a implementação de programas de atividades físicas e
recreativas destinados às pessoas idosas.
5.9.Ciência e Tecnologia:
fomento à pesquisa na área do envelhecimento, da geriatria e da gerontologia, por intermédio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e demais
órgãos de incentivo à pesquisa, contemplando estudos e pesquisas que estejam,
prioritariamente, alinhados com as diretrizes propostas nesta Política.
6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
A operacionalização desta Política compreenderá a sistematização de processo
contínuo de acompanhamento e avaliação, que permita verificar o alcance de seu propósito –
e, conseqüentemente, o seu impacto sobre a saúde dos indivíduos idosos –, bem como
proceder a eventuais adequações que se fizerem necessárias.
Esse processo exigirá a definição de critérios, parâmetros, indicadores e metodologia
específicos, capazes de evidenciar, também, a repercussão das medidas levadas a efeito por
outros setores, que resultaram da ação articulada preconizada nesta Política, bem como a
observância dos compromissos internacionais assumidos pelo País em relação à atenção à
saúde dos indivíduos idosos.
É importante considerar que o processo de acompanhamento e avaliação referido será
apoiado, sobretudo para a aferição de resultados no âmbito interno do setor, pelas informações
produzidas pelos diferentes planos, programas, projetos, ações e/ou atividades decorrentes
desta Política Nacional.
Além da avaliação nos contextos anteriormente identificados, voltados principalmente
para a verificação do impacto das medidas sobre a saúde dos indivíduos idosos, buscar-se-á
investigar a repercussão desta Política na qualidade de vida deste segmento populacional.
Nesse particular, buscar-se-á igualmente conhecer em que medida a Política Nacional
de Saúde da Pessoa Idosa tem contribuído para a concretização dos princípios e diretrizes do
SUS, na conformidade do Artigo 7º da Lei nº 8.080/90, entre os quais, destacam-se aqueles
relativos à integralidade da atenção, à preservação da autonomia das pessoas e ao uso da
epidemiologia no estabelecimento de prioridades (respectivamente incisos II, III e VII).
Paralelamente, deverá ser observado, ainda, se:
a) o potencial dos serviços de saúde e as possibilidades de utilização pelo usuário estão sendo
devidamente divulgados para a população de forma geral e, principalmente, à população
idosa;
b) as ações, programas, projetos e atividades que operacionalizam esta Política estão sendo
desenvolvidos de forma descentralizada, considerando a direção única em cada esfera de
gestão; e
c) a participação dos indivíduos idosos nas diferentes instâncias do SUS está sendo
incentivada e facilitada.
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