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“Paremos de trapacear, o sentido de nossa vida está em questão no futuro 

que nos espera; não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos: 

aquele velho, aquela velha, reconheçamo-nos neles. Isso é necessário se 

quisermos assumir em sua totalidade nossa condição humana. Para 

começar, não aceitaremos mais com indiferença a infelicidade da idade 

avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz respeito. Somos nós os 

interessados”.  

Simone Du Beauvoir 

 

 



 
 

 

RESUMO  

 

A atenção para as questões de saúde no envelhecimento tem aumentado e torna-se um desafio 

para as políticas públicas direcionadas ao idoso. Este estudo objetiva apreender as 

Representações Sociais construídas por idosos sobre o atendimento na Unidade de Saúde da 

Família. Trata-se de um estudo exploratório, subsidiado pela Teoria das Representações Sociais 

de Moscovici. Foi realizado na Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão, localizado no 

bairro de Felipe Camarão no Município de Natal/RN-Brasil. Participaram da pesquisa cento e 

dois idosos/as, atendidos pela Estratégia Saúde da Família. O período de coleta de dados 

estendeu-se de julho a setembro de 2014. Os dados foram obtidos por meio do Teste de 

Associação Livre de Palavras e Entrevista Semiestruturada, e analisados com o auxílio do 

software EVOC. As entrevistas foram realizadas com 20 idosos e submetidas à Análise de 

Conteúdo.  A pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, sob o parecer 704.323.  Foi possível apreender   conotações 

negativas em relação ao atendimento, relacionando-o como péssimo e desrespeitoso, sendo o 

horário limitado de atendimento, dificuldade para agendar consultas e exames e a infraestrutura 

inadequada, os aspectos mais assinalados. Os idosos expressam satisfação quanto ao 

atendimento médico, entretanto, eles entendem que é preciso que todos os serviços estejam 

adequadamente integrados para um atendimento qualificado. As falas revelam que o 

atendimento na unidade necessita implementar novas estratégias de acolhimento para que os 

usuários participem mais de ações educativas e de promoção da saúde. Assinala-se, a 

necessidade da integralidade das ações, do acolhimento, da escuta qualificada nos serviços de 

saúde que possam contemplar os idosos que buscam o atendimento na unidade de saúde da 

família, sobressaindo assim os princípios do Sistema Único de Saúde.   

 

Palavras chaves: Atenção primária à Saúde. Idoso. Serviços básicos de saúde. Representações 

Sociais. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The attention to health issues in aging has increased and it becomes a challenge for public 

policies directed to the elderly. This study aimed at learning the social representations built by 

seniors about the service in the Family Health Unit. It is an exploratory study, funded by the 

Theory of Social Representations of Moscovici. It was held at the Health Unit of the Family 

Felipe Shrimp, located in the neighborhood Felipe Shrimp in the city of Natal / RN-Brazil. The 

participants were one hundred and two elderly / as, served by the Family Health Strategy. The 

data collection period was extended from July to September 2014. Data were collected through 

the Word Free Association Test and Interview semi-structured, and analyzed with the help of 

EVOC software. Interviews were conducted with 20 elderly and subjected to content analysis. 

The research was approved by the Ethics Committee of the University Hospital Research 

Onofre Lopes, in the opinion 704,323. It was possible to apprehend negative connotations 

regarding attendance, listing it as bad and disrespectful, and the limited hours of service, 

difficult to schedule appointments and tests and inadequate infrastructure, the most marked 

aspects. Seniors express satisfaction with the medical care, however, they understand that it is 

necessary that all services are properly integrated to a qualified service. The statements reveal 

that the service in the drive needs to implement new strategies host for users to participate more 

in educational and health promotion. It is noted, the need of integrated care, the host of qualified 

hearing in the health services that they address the elderly seeking care at the clinic of the 

family, so sticking to the principles of the Unified Health System.  

. 

 

Key words: Primary Health Care. Elderly. Basic health services. Social Representations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população tornou-se um problema social de significativa 

importância e de grandes desafios para a sociedade. No cenário brasileiro, as projeções 

demográficas apontam para uma população cada vez mais envelhecida, serão milhões de 

pessoas vivendo mais tempo. Entretanto, o fato de viver mais não nos garante a certeza 

de viver bem, com saúde e qualidade de vida. Embora se compreenda que envelhecer não 

seja sinônimo de adoecimento, a velhice demanda cuidados devido às mudanças graduais 

e inevitáveis que sucedem no corpo que envelhece.  

É fato que está temática vem ganhando visibilidade não somente no Brasil, mas 

em âmbito mundial, a Organizações das Nações Unidas – ONU que atua como promotora 

das ações sobre o envelhecimento populacional, aprovou os princípios a favor dos idosos 

em torno de cinco eixos: independência, participação, cuidados, autorrealização e 

dignidade. Nesse sentido, o conjunto de legislações e políticas em torno da velhice busca 

elaborar estratégias de combate à exclusão social a que estão submetidos os idosos 

(PERES, 2007). 

Diversas áreas de conhecimento tem vislumbrado, através de estudos, estratégias 

que possibilitem o envelhecimento saudável e ativo. Destarte se estruturam as estratégias 

de Política Nacional de Saúde do Idoso – PNSI que objetivam, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS, assegurar atenção integral à saúde da população idosa, 

enfatizando o envelhecimento saudável e ativo, além de fortalecer o protagonismo das 

pessoas idosas no Brasil (BRASIL, 2006).  

A PNSI define a Atenção Primária (AP) como a principal porta de entrada para a 

atenção à saúde do idoso e a referência para a rede de serviços especializados de média e 

alta complexidade. A AP deve formar a base da atenção à saúde e determinar o trabalho 

de todos os outros níveis do sistema de saúde, nesses termos, as ações desenvolvidas na 

AP são fundamentais para a resolutividade dos problemas de saúde dos usuários. Para a 

reorganização da AP em saúde, o Ministério da Saúde (MS) constituiu o Programa Saúde 

da Família (PSF), agora denominado de Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Nesse contexto, considerando a importância da AP para operacionalização dos 

serviços e ações na saúde, os estudos sobre a saúde do idoso na AP se mostram 

necessários, destarte, assinala-se a importância de estudos fundamentados na Teoria das 

Representações Sociais. 



14 
 

 

A Teoria das Representações Sociais apresenta-se como um referencial 

importante na compreensão dos significados atribuídos, o que poderá permitir o contato 

com imagens e conteúdos que podem mostrar as necessidades psicossociais dos idosos. 

As representações sociais consolidou-se no campo da saúde por buscar apreender o que 

pensam as pessoas sobre determinados objetos sociais. Compreende-se que é possível 

uma concepção ampliada de saúde através do diálogo entre as ciências da saúde e as 

ciências sociais, na busca de construir práticas com orientação e bases interdisciplinares, 

que permita uma perspectiva de integralidade e humanização das ações e serviços 

desenvolvidas no campo da saúde (TURA; SILVA, 2012; FERREIRA et al., 2010). 

Neste sentido, apreender as representações sociais dos idosos sobre o atendimento 

em unidades de saúde da família, apontará dados relevantes que corroborar para deflagrar 

uma reflexão e quiçá redirecionamentos nos serviços de saúde, e podem trazer 

contribuições e reflexões tanto para o processo de trabalho das equipes profissionais como 

para a gestão dos serviços de saúde.  

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

  

Enfrentar o desafio de aprofundamento em estudos em nível de mestrado trouxe 

um novo ânimo para minha prática profissional, pois, apesar da dedicação e do 

comprometimento que venho desenvolvendo trabalhos direcionados aos idosos, sentia a 

necessidade de estar mais próxima da academia, discutindo e compartilhando 

experiências que me provocam inquietações e fortes motivações. Acredito ser este um 

espaço privilegiado de difusão de conhecimentos e saberes científicos que possibilitam 

momentos preciosos de estudos, reflexões e discussão desempenhando um papel 

essencial para a minha prática. 

Enquanto professora de Educação Física, as questões relacionadas ao 

envelhecimento e principalmente à velhice foram e são para mim questões de reflexão e 

inquietações. Reflexão no sentido de buscar ampliar conhecimentos e desmistificar 

preconceitos sobre o corpo que envelhece, inquietações pela forma desrespeitosa com os 

idosos são tratados pela sociedade, pelo sistema de saúde e por profissionais que insistem 

no atendimento desumanizado. 

Meu contato diário com os idosos através de um projeto de extensão desenvolvido 

no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN campus Santa Cruz, permite a 

vivência de situações que nos levaram a refletir sobre o que é envelhecer. Acostumados 
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aos discursos disseminados pela ciência e pelo senso comum, de uma forma geral 

fortemente atrelados aos aspectos negativos, como período da improdutividade; da 

doença; do isolamento social, o contato direto com essas pessoas, fortaleceu a necessidade 

de desconstrução destes discursos instituídos ao longo do tempo e ao mesmo tempo a 

solidarizar-me com suas angustias e desapontamentos com os serviços prestados pelo 

sistema de saúde, principalmente pelo fato, de serem eles os que mais buscam esses 

serviços, e muitas vezes terem quer enfrentarem uma longa peregrinação para conseguir 

o atendimento e acompanhamento de suas necessidades de saúde. 

É no diálogo entre a experiência desenvolvida com os idosos e as referências 

conceituais e políticas no campo da promoção da saúde no envelhecimento que surgem a 

questão deste estudo. A longevidade com qualidade de vida e saúde tem sido uma 

preocupação em nível mundial no sentido de ampliar o foco de atenção para dimensões 

positivas da saúde, além do controle estrito de doenças. O envelhecimento enquanto um 

processo contínuo, crescente e acelerado, faz parte da agenda pública à nível mundial, 

compondo desta forma várias frentes de pesquisas e debates. 

O envelhecimento humano é um fenômeno mundial, essa realidade representa um 

crescimento elevado da população idosa em relação aos demais grupos etários. Constata-

se também, que “a proporção da população “mais idosa”, ou seja, a de 80 anos e mais, 

também está aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio grupo, isto é, 

a população considerada idosa também está envelhecendo” (CAMARANO, 2002, p.1). 

Com a crescente expectativa de vida cresce o número de idosos e tornam-se mais 

frequentes as doenças crônico - degenerativas e suas consequentes sequelas, implicando 

maior demanda para o sistema de saúde. Parte expressiva dos idosos apresenta altas taxas 

de vulnerabilidade, dependência e declínio da capacidade funcional. O que leva a perda 

da autonomia e consequentemente dificuldade de realizar as suas atividades cotidianas 

(PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). 

 Assim sendo, o sistema de saúde pública tem um grande desafio pela frente que 

é contribuir para o envelhecimento saudável para o contingente de idosos que fazem parte 

do País. 

Com a regulamentação do SUS, por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 

o direito universal e integral a saúde foi conquistado pela sociedade, pelo menos é o que 

a legislação assegura, no entanto, sabemos que existe ainda, um distanciamento muito 

grande entre os conjuntos de leis constituídas e a realidade concreta para a 

operacionalização da proposta do SUS. O SUS estabelece um novo modelo de serviços e 
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ações que priorize a descentralização, a universalidade, a integralidade da atenção, a 

equidade e o controle social.  O Ministério da Saúde almejando a reorganização da AP 

em saúde constituiu o PSF, buscando estabelecer uma nova dinâmica nos serviços de 

saúde, buscando uma relação de vínculo com a família, à comunidade e agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 1997). 

Nesse contexto, para o alcance dos objetivos traçados pelo PSF, é fundamental o 

vínculo dos profissionais e dos serviços com a comunidade. Desse modo, as Unidades 

Saúde da Família - USF, devem estar preparadas para realizar atenção contínua, no que 

se refere às especialidades básicas, com o quadro de multiprofissionais qualificados para 

desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2004). 

Considerando o fenômeno envelhecimento humano, e a necessidade de políticas 

e leis voltadas à velhice no Brasil, a saúde do idoso passa a ser discutida. Destarte se 

estruturam as estratégias da PNSI que objetivam, no âmbito do SUS garantir atenção 

integral à saúde da população idosa, enfatizando o envelhecimento saudável e ativo, além 

de fortalecer o protagonismo das pessoas idosas no Brasil (BRASIL, 2006). 

Entretanto, conforme destaca Peres (2007), embora se defenda o protagonismo 

dos idosos no país, contudo, vemos, que não são os idosos os protagonistas na elaboração 

de políticas e leis, mas sim, as organizações representativas da velhice. Embora a 

legislação assegure assistência integral ao idoso, na prática os serviços e ações não atende 

as reais necessidade de qualidade de vida da população idosa, não promove a autonomia 

e desconsideram a precariedade dos serviços de saúde. 

A análise sobre a atenção à saúde do idoso tem sido colocado na agenda de vários 

estudiosos, Veras (2009), Tura e Oliveira (2012), Araújo et al. (2014), Santiago (2013), 

Azevedo e Costa (2010), Vello et al. (2014), Mendes et al. (2009, 2013), os estudos 

apontam que apesar dos idosos utilizarem o serviço, relatam dificuldades para um 

atendimento adequado. 

A PNSI define a AP como porta preferencial de entrada para a atenção à saúde do 

idoso e a referência para a rede de serviços especializados de média e alta complexidade, 

deve estar voltada para a saúde da pessoa idosa através do desenvolvimento de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas e, sob a forma de trabalho em equipe 

dirigido às populações de territórios bem delimitados, pelo qual assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território. 

(BRASIL, 2006) 
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Nesse contexto, a ESF tem o objetivo de reorientar o modelo de atenção à saúde 

e imprimir nova dinâmica nos serviços de saúde, estabelecendo uma relação de vínculo 

com a comunidade através da humanização. Dessa forma, a USF deve estar preparada 

para as ações a serem desenvolvidas, ou seja, identificar os problemas de saúde dos 

indivíduos e famílias, propor intervenções a estes problemas, consolidar o planejamento 

estratégico local e, ações específicas em relação aos grupos com maior risco de adoecer 

e morrer, além de outras, de caráter individual e coletivo (BERTUSSI; OLIVEIRA; 

LIMA, 2001). 

A USF deve funcionar segundo algumas diretrizes operacionais, adstrição da 

clientela; integralidade e hierarquização e, assegurar a referência e contra referência para 

níveis de maior densidade tecnológica, garantindo assim, a atenção integral aos 

indivíduos e famílias, e em uma equipe básica, a composição mínima é formada por um 

médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um dentista, um técnico 

em higiene bucal, um auxiliar de consultório dentário e de quatro a seis agentes 

comunitários de saúde - ACS (COSTA; CARBONE, 2004). 

A AP deve formar a base da atenção à saúde e ser o centro de comunicação com 

toda a rede de atenção do sistema de saúde, nesses termos, as ações desenvolvidas são 

fundamentais para a resolutividade dos problemas de saúde dos usuários. De acordo com 

Starfield (2002), são atributos essenciais da AP:  Acesso de Primeiro Contato (dimensões: 

utilização e acessibilidade); Longitudinalidade (pressupõe a existência de uma fonte 

regular de atenção à saúde ao longo do tempo); Coordenação da Atenção (dimensões: 

integração de cuidados e sistemas de informações); Integralidade (dimensões: serviços 

disponíveis e serviços prestados). 

Considerando a importância da AP para operacionalização do SUS, estudos, 

fundamentados na Teoria das Representações Sociais, vem sendo desenvolvidos com a 

finalidade de desvelar e apontar caminhos que possam subsidiar políticas públicas para a 

área da saúde. Acreditamos que a TRS nos possibilita encontrar as representações de 

determinados objetos sociais assim como nos permite também compreender como 

indivíduos e grupos os apreendem e lhes dão sentido na complexidade dialética da atual 

sociedade. Posto isto, considera-se a TRS um referencial teórico capaz de fundamentar o 

objeto de estudo.  

As pesquisas sobre a TRS na saúde, desenvolvidas a partir dos estudos de 

Moscovici (1978) e Moscovici e Hewstone (1988), tem trazido valiosas contribuições 

para elaborações de políticas públicas e para o trabalho desenvolvido na AP, na qual 
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destacamos os trabalhos de Ferreira et al (2010), Tura e Silva (2012), Paula e Sobrinho 

(2014), Lôbo, Moreira e Alves (2014), Veloz, Schulze e Camargo (1999). 

Nessa perspectiva, os estudos sobre o atendimento em USF sob o olhar do idosos 

configura-se como uma importante vertente atual, por possibilitar conhecer os 

posicionamentos deles ante o atendimento. Para a área da saúde, os resultados podem ser 

de grande utilidade na elaboração de intervenções, por proporcionarem cognições e 

representações de objetos sociais por parte de grupos para os quais a atenção está 

focalizada.  

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Tem-se como objetivo desse estudo Apreender as Representações Sociais dos 

Idosos sobre o Atendimento na Unidade Saúde da Família. 

Compreende-se por atendimento a rede de atenção ao idoso constituída por ações, 

serviços e níveis de atenção hierarquizados do SUS, considerando os atributos essenciais 

da AP apontados em Starfield (2002), sendo esses: acesso; longitudinalidade; coordenação da 

Atenção e Integralidade. A opção se deve também, ao fato de ser a forma como os atores 

dessa pesquisa expressam e compreendem a atenção recebida nos serviços de saúde, faz 

parte do imaginário simbólico, da subjetividade de uma população. 

O estudo se estrutura da seguinte forma:  Capítulo 1 – Construção do objeto de 

estudo, apresenta-se a temática, problemática, justificativa do estudo, questões de estudo 

e os objetivos; o capítulo 2 refere-se a abordagem teórica, em que trata das bases teóricas 

que fundamentam a pesquisa, assim sendo, discutimos o Atendimento ao Idoso em 

Unidades de Saúde da Família, o Envelhecimento Humano, Representações Sociais e 

Envelhecimento; no capítulo 3 – percurso metodológico – descreve a metodologia 

empregada; capitulo 4 – resultados e discussão sobre as representações apreendidas dos 

idosos sobre o atendimento aos idosos em USF, e por fim, as considerações finais do 

estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ATENDIMENTO AO IDOSO EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O Estado brasileiro desde 1988 tem buscado estabelecer um sistema de saúde 

complexo e dinâmico, baseado nos princípios da saúde como um direito do cidadão e 

dever do Estado. A crise estrutural do setor público, as fragilidades da gestão das políticas 

sociais e econômicas na década de 1970 e início da década de 1980, trouxe à tona a 

inviabilidade de um sistema de saúde deficitário (o sistema de saúde no Brasil era 

formado pelo sistema de assistência médica da previdência social), na visão neoliberal a 

saída seria a privatização. Em contraposição a privatização do sistema surge o movimento 

de reforma sanitária, impulsionada pela sociedade civil (PAIM et al, 2011). 

O movimento surgiu no momento em que o país passava por momentos de grandes 

mudanças, de redemocratização do pais e da insatisfação da população (médicos, 

trabalhadores, sindicatos, etc.) com os problemas de atendimento e atenção a saúde das 

pessoas, em que maior parte da população era excluída do direito à saúde. O movimento 

pretendiam mais do que uma reforma sanitária, a luta almejava a consolidação do 

exercício da cidadania, cujo discurso incorporava uma perspectiva holística de saúde em 

que todos tivessem direito. 

 

A concepção política e ideológica do movimento pela reforma sanitária 

brasileira defendia a saúde não como uma questão exclusivamente 

biológica a ser resolvida pelos serviços médicos, mas sim como uma 

questão social e política a ser abordada no espaço público (PAIM et al., 

2011, p.18). 

 

 A 8ª Conferência Nacional de Saúde– CNS foi um marco importante na 

propagação do movimento da reforma sanitária. O mais importante na 8ª CNS foi ter 

formado as bases para seção da saúde da Constituição Federal de 1988, regulamentado 

pela lei federal 8.080/90, que fundou e operacionalizou o SUS, em seguida foi lançada a 

lei nº 8.142/90, que imprimiu ao SUS a participação da população na gestão dos serviços 

e ações públicos de saúde e do financiamento da saúde, ambas constituem a “Lei Orgânica 

da saúde”. Baseado nos preceitos constitucionais, o SUS se norteia pelos seguintes 

princípios doutrinários: Universalidade, integralidade, equidade, regionalização e 

hierarquização, descentralização e a participação e o controle social. (BRASIL, 1997). 
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O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o redirecionamento 

dos serviços e ações de saúde, os mesmos princípios organizativos são seguidos em todo 

território nacional sob a responsabilidade das três esferas do governo: Federal, Estadual 

e Municipal, e pelo setor privado conveniado, que deve atuar com as mesmas normas do 

serviço público. Torna-se estratégia, nesta concepção, uma rede básica de saúde que 

funcione como porta de entrada de um sistema mais amplo e que obedeça à hierarquia 

tecnológica da assistência à saúde, classificada em primária, secundária e terciária 

(BRASIL, 1997). 

A proposta exigiria uma mudança radical no paradigma dominante da medicina e 

da saúde, baseado nos princípios positivistas, em que a saúde é compreendida apenas 

como a ausência de doença, neste contexto a lógica gira em torno da cura dos agravos à 

saúde, a análise dos fenômenos se restringe unicamente a uma determinação biológica, 

desconsiderando a história coletiva. Nessa perspectiva, tomando como exemplo a pratica 

médica, ela ainda permanece descontextualizada, fragmentada e fortemente atrelada ao 

paradigma cartesiano que ainda predomina as práticas de saúde. (VAITSMAN, 1992). 

A Proposta do SUS entende a necessidade e importância de se buscar um processo 

amplo de diálogo com outras ciências (humanas e sociais) para a compreensão dos 

fenômenos. Nesse sentido, é preciso buscar uma sistematização dos conceitos de saúde, 

permitindo ampliar os olhares a partir dos múltiplos fatores, biológicos; culturais, sociais 

e históricos.  

Neste novo modelo um pressuposto fundamental se destaca a consideração da 

dimensão social no contexto da saúde e da doença da população. O SUS representa a 

materialização de uma nova concepção de saúde no país, que passou a considerar a 

qualidade de vida da população centrada na prevenção dos agravos e na promoção à saúde 

(BRASIL, 2000). 

“O funcionamento do SUS faz com que a área de saúde esteja entre as mais 

democráticas, pois, além de comportar um alto grau de participação social, sua gestão é 

um dos modelos de descentralização com maior êxito nos serviços públicos brasileiros” 

(BRASIL, 2000, p. 8). A participação da esfera municipal nesse processo de renovação 

torna-se fundamental, por ser o ente federativo mais próximo da população, é o 

responsável pela melhor política de saúde da população local e inseridos de forma 

integrada ao SUS em suas abrangências estadual e nacional. 

Nesse processo a AP foi se fortalecendo, sendo considerada a porta de entrada 

preferencial ao Sistema de Saúde Pública, mas não deve ser a única, pois as necessidades 
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dos usuários se manifestam de formas variadas. A AP designada de Atenção Básica no 

Brasil (forma de organização do sistema de saúde) se configura como nível de atenção, 

em que se pretende investigar as necessidades e problemas de saúde de uma população, 

e está representada pela ESF. O MS considerando a necessidade de adequar as normas 

nacionais ao desenvolvimento da AP aprova A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), assim a nova política aponta para a redefinição dos princípios gerais  

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito 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. [...] 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, 2006, p. 

12). 

 

A proposta da AP é bastante dinâmica e complexa, para que realmente “otimize a 

saúde, ela deve enfocar a saúde das pessoas na constelação dos outros determinantes de 

saúde, ou seja, no meio social e físico no qual as pessoas vivem e trabalham” 

(STARFIELD, 2002, p. 27), pois são essas condições que determinam o estado de saúde 

das pessoas. De acordo com Buss e Pellegrini Filho (2007) os Determinantes Sociais da 

Saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a situação de saúde das pessoas. Desta forma, enfocar 

a situação das enfermidades no contexto individual é uma forma limitada e simplista de 

pensar em saúde. Considerando a complexidade que envolve a saúde  

 

A Atenção Primária é uma abordagem que forma a base e determina o 

trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de saúde. Atenção 

primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, oferecendo 

serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o 

bem estar. Ela integra a atenção quando há mais de um problema de 

saúde e lida com o contexto no qual a doença existe e influencia a 

resposta das pessoas a seus problemas de saúde. É a atenção que 

organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como 

especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora 

da saúde (STARFIELD, 2002, p. 26). 

 

Dessa forma, o indivíduo tem acesso a uma atenção continuada, capaz de 

responder aos múltiplos determinantes da saúde e da doença.  Destarte, por ser 

considerada a porta de entrada aos serviços, a ação dos profissionais é de fundamental 
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importância, porque lidam com uma variedade de situações e tem a responsabilidade pela 

elucidação dos problemas que determinam um diagnóstico e escolha do tratamento, 

também se espera desse profissional maior familiaridade com a comunidade e a 

necessidade de continuidade da atenção. Nessa nova concepção de modelo a saúde a 

comunidade passa a ser importante na definição de suas necessidades. 

Neste contexto, a ESF regulamentado em 1994 foi estrategicamente pensada pelo 

MS visando à implantação da AP que busca mudar a forma tradicional de assistência à 

saúde, “imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com 

definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população” (BRASIL, 1997, 

p. 10). A ESF deve ser a forma mais eficaz e eficiente de acesso aos serviços e ações de 

saúde pelo usuário, pois ele tem o desafio de organizar o atendimento de serviços básicos 

de saúde e de ordenamento das redes de atenção à saúde no SUS, assegurando a referência 

e contra referência para os diferentes níveis de atenção. 

Sendo a USF provedor desse primeiro contato usuário-SUS, deve estar bem 

estruturada, com uma equipe multiprofissional qualificada para desenvolver atividades 

centradas nos princípios da vigilância à saúde. O seu trabalho se desenvolve em um 

determinado território de abrangência, visando estabelecer vínculos e parcerias com a 

comunidade, conhecer as necessidades da população e manter o permanente 

acompanhamento das famílias, buscando contribuir para a melhoria das condições de 

saúde e qualidade de vida das famílias atendidas. 

Compreende-se que a ESF é a estratégia dinamizadora da proposta do SUS, e para 

sua consolidação é fundamental processos amplos de “mudanças culturais e no aparelho 

formador para que uma prática que não tem tradição nem nas corporações profissionais 

nem diante da população venha a legitimar-se” (CONILL, 2008, p. 14). Sabe-se que todo 

processo de mudança requer tempo para as devidas adaptações, tempo esse, acompanhado 

de avanços e recuos. Dessa forma, torna-se pertinente e necessário o acompanhamento e 

a avaliação das ações e dos serviços, envolvendo todos, ou seja, gestores; profissionais e 

usuários, na tentativa de consolidar na prática os direitos constitucionais. 

Ao mesmo tempo em que o Brasil busca organizar SUS, uma nova demanda, o 

acelerado processo de envelhecimento populacional, requer novas políticas, visto que, 

tradicionalmente o SUS está organizado para atender à saúde materno-infantil. 

Entretanto, a população brasileira envelhece de forma rápida e intensa, apresentando 

grandes desafios para o Sistema de Saúde, pois os idosos em sua maioria apresenta alta 
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prevalência de doenças crônicas, causadoras de limitações funcionais, causando grande 

impacto para a área da saúde (LIMA-COSTA et al., 2003). 

Dessa forma, para atender às crescentes demandas da população idosa e assegurar 

seus direitos aprova a Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada 

em 1996 (Lei nº 8.842/94 e Decreto nº 1.948/96), reafirmando o direito à saúde nos 

diversos níveis de atendimento do SUS. Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395/GM, 

anuncia a PNSI, Portaria essa, revogada em 2006 pela Portaria 2.528, pela necessidade 

de que o setor de saúde disponha de uma política atualizada relacionada à saúde do idoso.  

O objetivo da PNSI 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 (BRASIL, 

2006). 

Em defesa dos direitos do idoso, o Congresso Nacional aprova o Estatuto do idoso 

(Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003), que amplia a resposta do estado e da sociedade 

às necessidades dessa população. No entanto, apesar dos avanços na legislação em torno 

dos direitos da pessoa idosa, na prática as ações ainda são insatisfatória, o que tornou 

necessário a readequação da PNSPI. Em 2006, por meio da Portaria nº 399/GM, foi 

publicado 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 (BRASIL, 2006). 

Assim sendo, a organização da rede SUS é fundamental para que sejam alcançadas 

as diretrizes da PNSPI: 

 

 Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

 Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

 Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

 Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde 

da pessoa idosa; 

 Estímulo à participação e fortalecimento do controle social; 

 Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na 

área de saúde da pessoa idosa; 
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 Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na 

atenção à saúde da pessoa idosa; e 

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.  

 

Neste contexto, para a efetiva e eficaz operacionalização destas diretrizes é 

fundamental um processo contínuo de acompanhamento e avaliação, para verificação e 

adequação do processo de trabalho de acordo com os preceitos constitucionais. Desse 

modo, Considerando o cidadão idoso como agente ativo das ações, a legislação orienta a 

sua participação no processo avaliativo das políticas públicas direcionadas a eles. 

Compreende-se o processo de avaliar como uma estratégia fundamental e 

necessária para qualificar e adequar os serviços e ações em saúde. O Ministério da Saúde 

tem incentivado pesquisas para avaliações dos serviços de saúde para nortear a elaboração 

de políticas da Atenção Básica. Assim sendo, no Brasil muitas ações vem sendo 

desenvolvidas com foco na avaliação desde a década de 1990 (MAIA, 2010). 

Para a avaliação dos serviços de saúde o Projeto-Desenvolvimento de 

Metodologia de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro - PRO-

ADESS aponta que os elementos a serem mensurados devem estar em concordância com 

os objetivos do sistema de saúde, sendo estes: efetividade, acesso, eficiência, respeito aos 

direitos das pessoas, aceitabilidade, continuidade, adequação e segurança (ALMEIDA, 

2003). 

Considerando o conceito social, como princípio do SUS, o processo de avaliação 

deve contemplar ampla participação do usuário como corresponsável pela gestão do 

sistema de saúde, com possibilidade de nele intervir e transformá-lo. Desta forma, a 

avaliação da satisfação dos usuários em relação à qualidade do atendimento nas Unidades 

de Saúde da Família (USF)  apresenta grande relevância, uma vez que a avaliação do 

sistema de saúde pelo usuário favorece a humanização do serviço, além de constituir uma 

oportunidade de se verificar, na prática, a resposta da comunidade à oferta do serviço de 

saúde, como também permitir a adequação do mesmo às suas expectativas. 

Pensar a gestão do atendimento em USF para os idosos, é fundamental, como 

ressalta Motta, Aguiar e Caldas (2011), uma rede de atenção constituída por diversos tipos 

de serviços e níveis de atenção hierarquizados que favoreçam suporte as ações das 

equipes. Para isso, é necessário fontes de financiamento que devem ser estruturadas de 
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forma regionalizada, integrada, com o objetivo de garantir a longitudinalidade da atenção. 

Uma rede de atenção requer diálogo entre os diferentes serviços de saúde e níveis 

assistenciais, cada nível de atenção deve ter claro, suas responsabilidades nas ações. De 

acordo com Mendes 

 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos 

de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por 

objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que 

permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma 

humanizada -, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta 

população (MENDES, 2010, p.2300). 
 

 

Nessa perspectiva, todos os níveis de atenção à saúde são importantes e colaboram 

para o atendimento integral com intervenções de promoção, prevenção, curativos, 

cuidadores e reabilitadores. Funcionam sob coordenação da AP, com objetivos comuns e 

em planejamento conjunto na busca de atendimento eficiente, efetivo e seguro 

(MENDES,2010). 

Faz- se necessário também, o desenvolvimento de competências para os 

profissionais de saúde atuarem na atenção básica, sendo necessário programas de 

educação permanente e a oferta de conteúdos de geriatria e gerontologia nos cursos de 

graduação, garantindo o conhecimento técnico necessário. Mudanças na gestão, para 

incentivar a produção de informações de boa qualidade, planejamento participativo e a 

legitimidade de pactuações de objetivos e metas no nível loco-regional e a implantação 

de redes de suporte social formal e informal, permitindo que as famílias assistam seus 

idosos (MOTTA; AGUIAR; CALDAS, 2011). 

 

2.2 O ENVELHECIMENTO HUMANO  

 

Empreender reflexões a respeito do envelhecimento humano é colocar-se diante 

de uma questão complexa, perpassada por múltiplos atravessamentos, com a 

possibilidade de se pensar em vários envelhecimentos que enredam o nosso cotidiano.  

Pensar a velhice requer um olhar multifacetado que envolve a convergência de aspectos 

sociais, culturais, psicológicos, biológicos, econômicos e políticos. 

A temática envelhecimento vem ganhando visibilidade na sociedade, vários são 

os fatores que contribuem para essa realidade, entre os quais se destaca o aumento 



27 
 

 

espetacular da expectativa de vida, visto que o percentual da população idosa tem 

aumentado consideravelmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. De acordo com 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2050, para cada grupo 

de 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos. Acrescenta-se ainda que para o 

período a vida média do brasileiro chegará ao patamar de 81 anos (IBGE, 2008).  

Outra característica que envolve o fenômeno envelhecimento é a feminilização da 

velhice. Em 2000, para cada 100 mulheres idosas havia 81 homens idosos, as projeções 

para 2050, indicam que essa relação será de 100 idosas para 76 idosos. (CARVALHO; 

WONG, 2008). E isso tem contribuído para que o tema idoso tenha tomado o foco das 

discussões em vários segmentos da sociedade, desde as discussões relacionadas às 

políticas públicas até aquelas que tratam da acessibilidade, saúde e da qualidade de vida. 

O envelhecimento saudável faz parte do contexto da política de saúde em nível 

mundial, assumida como diretriz da Política Nacional de Saúde do Idoso no Brasil. Cujas 

estratégias se estruturam de forma ampla, no sentido de direcionar a atenção para 

dimensões positivas de saúde e não somente para o controle de doenças. Entretanto, “se 

considerarmos saúde de forma ampliada torna-se necessária alguma mudança no contexto 

atual em direção à produção de um ambiente social e cultural mais favorável para 

população idosa” (BRASIL, 2007, p. 7). 

Sabe-se que a percepção e os significados atribuídos a pessoa idosa têm 

conotações diferentes, dependendo da cultura dos povos. Para a sociedade ocidental o 

termo esteve sendo associado a uma conotação negativa, visto que o envelhecimento 

esteve atrelado aos conceitos de decadência, doença e decrepitude física, em razão da 

fragilidade decorrente do processo de amadurecimento biológico a que o indivíduo está 

naturalmente sujeito (PERES, 2007). No entanto, mesmo considerando o desgaste que o 

organismo padece ao longo da vida, a velhice não é sinônimo de doença e de 

incapacidade. Conforme Lazaeta (1994, p. 59), 

 

É certo que o organismo humano experimenta o desgaste inerente à 

finitude dos seres vivos, mas esta diminuição não significa 

necessariamente déficit já que o organismo funciona com níveis 

variados de superávit ou de reserva e, o que é mais importante, existe a 

possibilidade de intervir para atenuar e compensar os efeitos de tal 

desgaste sobre a capacidade dos indivíduos de seguir desempenhando 

por si mesmos suas atividades cotidianas. 
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 Assim sendo, compreende-se que é possível intervir positivamente na saúde e 

qualidade de vida dos idosos, desde que estes sejam qualificadamente assistidos. Nesta 

perspectiva, o Ministério da Saúde com o objetivo de oferecer subsídios técnicos em 

relação à saúde da pessoa idosa elaborou um caderno de Atenção Básica de forma a 

facilitar a atuação dos profissionais da saúde. O documento aponta caminhos para 

embasar e fortalecer o cuidado ao idoso, a começar pelo próprio entendimento do 

processo de envelhecimento humano. De acordo com Ministério da Saúde: 

 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, 

de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – 

senescência - o que, em condições normais, não costuma provocar 

qualquer problema. No entanto, em condições de sobrecarga como, por 

exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar uma 

condição patológica que requeira assistência - senilidade. Cabe ressaltar 

que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter 

seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais 

ativo (BRASIL, 2007, p.8). 

 

Essa compreensão sobre envelhecimento e a forma de atuar na atenção à pessoa 

idosa é um dos grandes desafios, embora apresente progressivas limitações na sua 

capacidade funcional, ela pode vivenciar e vislumbrar experiências que sejam 

significativas com a máxima qualidade possível. O envelhecimento não é motivo para 

que as pessoas não possam viver a vida plenamente, que possam fazer planos e buscar 

realizações. “Essa possibilidade aumenta na medida em que a sociedade considera o 

contexto familiar e social e consegue reconhecer as potencialidades e o valor das pessoas 

idosas. Portanto, parte das dificuldades das pessoas idosas está mais relacionada a uma 

cultura que as desvaloriza e limita” (BRASIL, 2007, p. 9). 

Muitos foram os termos atribuídos aos sujeitos egressos da fase adulta: velho, 

integrante da terceira idade, idoso; sendo que este último tem sido o mais aceito na 

atualidade, por ser menos estereotipado e utilizado nos documentos oficiais em virtude 

dos novos paradigmas que têm se instaurado em torno do tema, pois diz respeito a uma 

denominação que, ao mesmo tempo assume o caráter intrínseco ao processo de 

envelhecimento e destoa da negatividade atrelada em torno dos integrantes desse grupo 

populacional. Dito isto, cabe lembrar que romper com os velhos mitos associados aos 

idosos, no sentido de se fazer entender que envelhecer é um processo natural e inerente à 

vida, se constitui em um desafio para a sociedade moderna. 
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É certo que a pessoa na velhice apresente maior vulnerabilidade a adoecer, “em 

geral, os idosos apresentam mais problemas crônicos de saúde do que o restante da 

população” (SANTOS; GRIEP, 2013, p. 754), e isto está relacionado a vários fatores 

como: sexo, nível de escolaridade, condição socioeconômica, as experiências 

vivenciadas, o estilo de vida, etc. Assim, cada indivíduo envelhece de modo diferente, 

destarte o envelhecimento humano e a velhice não pode ser pensado de forma 

descontextualizada dos vários fatores que atravessam o nosso viver, pois 

 

Variam conforme os tempos históricos, as culturas e subculturas, as 

classes sociais, as histórias de vida pessoais, as condições educacionais, 

os estilos de vida, os gêneros, as profissões e as etnias, dentre outros 

elementos que conformam as trajetórias de vida dos indivíduos e grupos 

(NERI; CACHIONE, 1999, p. 120). 

 

Desse modo, a ideia sobre a velhice e o envelhecimento vinculada à realidade 

social e cultural, e não somente a questão biológica, favorecerá uma nova leitura sobre 

essa fase da vida, diversos autores tem buscado em seus estudos ampliar a questão da 

velhice, numa perspectiva biosóciocultural (BOSI, 1994; NERI; CACHIONE, 1999; 

CÍCERO, 1997) na tentativa de contribuir para a educação que permita viver a velhice 

com qualidade de vida. Compreendemos também, ser esse o viés necessário para o 

reconhecimento dos direitos dos idosos e sua valorização na sociedade. Nesse contexto, 

considerando os aspectos socioculturais do processo de envelhecimento e a legislação 

brasileira para a população idosa, foram pensadas as políticas públicas para o 

enfrentamento desta questão social. 

De acordo com Peres (2007), a luta pelos direitos do cidadão idoso tem atuado no 

sentido de dar visibilidade à questão da velhice na sociedade e reivindicar do estado, 

políticas públicas que atenda as reais necessidades desse grupo populacional. O que 

culminou na elaboração e regulamentação da PNI e a consolidação do Estatuto do Idoso 

(EI). A PNI tem a finalidade de “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (Lei 

8.842/94, Art. 1º). Enfim, o que se busca através das políticas públicas é combater a 

exclusão social vivida pela maioria dos idosos. No entanto, estudos (SANTOS, 1998; 

PERES, 2007) apresenta como aspecto negativo da PNI, a exclusão dos idosos na 

reivindicação e formulação das políticas.  

Para Ferreira et al (2010), o envelhecimento continua sendo representado sob a 

forma de perdas, o que faz com que as capacidades que os idosos possuem permaneçam 
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desvalorizadas. Os autores ressaltam a importância de implementação de novas políticas 

públicas que favoreçam o combate ao preconceito de que geralmente os idosos são 

vítimas. Faz-se necessário também, uma educação para velhice nos diversos espaços de 

convivência (na escola, na igreja, nas unidades de saúde e com a família), “a valorização 

das experiências vivenciadas no decorrer da existência dos idosos transforma-os em 

autoridades históricas para a transmissão de erros e acertos, que podem contribuir para a 

formação de uma consciência crítica sobre o presente” (FERREIRA et al, 2010, p. 363). 

Num estudo realizado por Torres e Camargo (2014), os resultados permitiram 

identificar RS sobre o envelhecimento com conotações tanto positivas como negativas, 

os aspectos positivos referem-se aos ganhos como: experiência, conhecimento e 

sabedoria; e como aspectos negativos referem-se as perdas como: saúde, beleza e 

interação social. Os autores acrescentam, que no pensamento social, com exceção da 

sabedoria e experiência, não existe mais nenhum ganho com o envelhecimento, sendo 

assim, as pessoas não querem envelhecer, por isso resistem e não querem se reconhecerem 

como membros dessa população. Posto isso, aponta-se a necessidade de pensar em 

estratégias que estimulem o convívio entre as gerações, pois incentivaria a tolerância entre 

os grupos e por ser uma forma de construção e articulação de uma rede social de apoio ao 

idoso.  

Na área da saúde, as questões que envolvem o envelhecimento vem pleiteando 

respostas às crescentes demandas por ações e serviços especializados para os idosos, de 

modo que atenda não somente as questões relacionadas aos aspectos biológicos, mas 

também que abarque o sociocultural. Assim sendo, frente à necessidade de uma política 

atualizada sobre a saúde do idoso se estruturam as estratégias de PNSI, política que 

objetiva, no âmbito do SUS, garantir atenção integral à Saúde da população idosa, 

enfatizando o envelhecimento saudável e ativo e fortalecendo o protagonismo das pessoas 

idosas no Brasil (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido, a organização da rede SUS é essencial para as diretrizes da PNSI 

sejam realmente alcançadas. “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” (BRASIL, 2006). Para isso, 

 

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 
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facilitando o acesso a todos os níveis de atenção; providos de condições 

essenciais - infraestrutura física adequada, insumos e pessoal 

qualificado para a boa qualidade técnica (BRASIL, 2006, p.8). 
 

Nesse sentido, caberá aos gestores do SUS, em suas respectivas áreas de 

abrangência, em permanente processo de articulação, prover meios e ações para viabilizar 

o alcance da PNSI. 

 

2.3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ENVELHECIMENTO 

  

Apoiar o desenvolvimento de estudos, junto a usuários e profissionais de saúde 

sobre a saúde do idoso é uma das diretrizes da PNSI.  A TRS tem se constituído em 

valioso suporte para pesquisa no campo da saúde, oferece a possibilidade de acessar os 

mecanismos pelos quais os fatores sociais agem sobre a área da saúde e influenciam os 

seus resultados. 

Foi a partir dos estudos de Serge Moscovici, em sua obra “La psychanalyse, son 

imagem et son public”, em 1961 que o fenômeno representações sociais se expandiu. De 

acordo com Nóbrega (2001), somente nos anos 70 a TRS conquistou seu espaço como 

ferramenta importante de pesquisa, não somente na área da psicossociologia, mas também 

de outras áreas de conhecimento como da sociologia, antropologia, filosofia, história e da 

saúde. 

Moscovici (2004) ao elaborar a TRS, parte do princípio da indissociabilidade entre 

objeto e sujeito, indivíduo e sociedade, interno e externo. O autor busca em sua teoria 

uma ruptura com “os paradigmas dos saberes dominantes na época – o behaviorismo e o 

marxismo de tipo mecanicista” (NÓBREGA, 2001, p. 59). A TRS se mostra como um 

saber em que considera os aspectos psíquico e emocional na trama do tecido social, e se 

constitui em uma teoria com possibilidades de mudança no pensamento científico por não 

se limitar a interpretação dos fenômenos sociais, mas, sim de ser um instrumento capaz 

de transformar a realidade. 

Outra característica importante é a de que a TRS é uma modalidade de pensamento 

que, reconhece o valor da comunicação entre os indivíduos por permitir uma rede de 

interações individual e social, pois as representações são elaboradas no âmbito da 

comunicação que são construídas e compartilhadas por um grupo social. De acordo com 

Moscovici as Representações Sociais 
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[...] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se 

cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um 

encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais 

estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações 

trocadas, delas estão impregnados. [...] as representações sociais 

correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal como 

a ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica e mítica 

(MOSCOVICI, 1978, p. 41). 

 

As RS é um processo de elaboração cognitiva e simbólica que orienta 

comportamentos e ações, e estabelece a relação de pertencimento social e cultural em 

determinado grupo. São conhecimentos e saberes construídos e compartilhados por um 

grupo social que buscam compreender e explicar a realidade, tendo como referência o 

cotidiano que os grupos da sociedade constroem e reconstroem dinamicamente. Nas 

palavras do autor 

 

[...] por representação social nós queremos dizer um conjunto de 

conceitos, afirmações e explicações originadas no decurso do cotidiano, 

no decurso das comunicações interindividuais. Elas são equivalentes 

em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais; elas podem até mesmo ser vistas como versão 

contemporânea de senso comum (MOSCOVICI, 1981, p. 181). 

 

Com a TRS de Moscovici o conhecimento denominado de “senso comum” passa 

a ser valorizado. A partir desse conhecimento são geradas as representações sociais. 

Entende-se que trata-se de um conhecimento que se desenvolve na troca de relações uns 

com os outros e com o mundo, e assim se dá a transmissão, preservação, renovação de 

saberes. É no existir, no viver e conviver que vamos incorporando diferentes aspectos 

organizacionais de nossas sociedades. 

De acordo com Moscovici (2004), o pensamento social apresenta duas formas de 

conhecer e se comunicar: a consensual e a cientifica. O universo consensual é produzido 

e difundido através da conversação informal e das práticas interativas cotidiana, em que 

as pessoas compartilham ideias e opiniões. O universo científico, é um mundo mais 

restrito, que se desenvolve com estilo e estrutura determinados por regras pré-

estabelecidas pela comunidade científica. 

As representações sociais são construídas mais frequentemente no âmbito do 

universo consensual. Ressalta-se que a RS não apresenta uma contraposição ao saber 

científico, “trata-se, fundamentalmente, de uma forma de saber que, como todos os outros 
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(mitologia, filosofia, ciência, etc.), diferencia-se pelos modos de elaborações e funções a 

que se destina cada um, respectivamente” (NÓBREGA, 2001, p. 65). 

Através das RS é possível identificar “elementos informativos, cognitivos, 

ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, etc., os quais são 

organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade” 

(JODELET, 2001, p. 21). Nesse sentido, é possível compreender as questões sociais numa 

perspectiva de totalidade, reconhecendo a complexidade que enredam os fatos, as 

situações que atravessam o cotidiano.   

Outro aspecto importante dessa teoria são os processos de formação das 

representações sociais, denominados de objetivação e ancoragem.  Processos esses, “que 

compreendem a imbricação e a articulação entre atividade cognitiva e as condições 

sociais em que são forjadas as representações” (NÓBREGA, 2001, p.72). 

O processo de objetivação compreende a função de tornar aquilo que reside no 

mundo das ideias, no campo do pensamento, para o mundo físico, materializando e 

tornando real o objeto em representação. “É também, transplantar para o nível da 

observação o que não fora senão inferência ou símbolo” (MOSCOVICI, 1978, p. 111). A 

objetivação permite a formulação de imagens e conceitos, tornando os objetos familiares 

a partir do que já é conhecido. 

Enquanto o processo de ancoragem acontece quando nos deparamos com algo 

desconhecido, que nos inquieta, nos provoca a buscar conhecer o que é estranho até torna-

lo conhecido. No processo de ancoragem é possível classificar algo antes estranho e dar-

lhe nome, atribuir significados. Moscovici (2004) enfatiza que entender uma ideia, 

compreender um objeto que não seja familiar requer categorias, referencias para torna-lo 

familiar.  

De acordo com Andrade (2003), as RS é um produto e um processo da atividade 

mental do sujeito sobre a realidade. É produto porque norteia as condutas e a comunicação 

e processo por proporcionar, ao mesmo tempo, uma reelaboração da realidade vivenciada 

pelo sujeito, passando a atribuir-lhe significado, o que ocorre pelo fato de ser uma 

modalidade de pensamento com especificidades originadas no social. As RS é “uma 

forma de conhecimento específico, cujos conteúdos expressam processos operativos 

generalizantes e funcionais socialmente caracterizado, designando uma forma de 

pensamento social” (ANDRADE, 2003, p. 46).  
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As RS, sendo elaboradas e partilhadas no âmbito social, influenciam e orientam 

comportamentos tanto do grupo quanto do indivíduo nesse grupo. Nessa perspectiva, a 

representação encaminha o sujeito para uma organização de si mesmo e do grupo. 

Para Wagner, as “representações sociais são sempre o produto de um processo 

explícito de avaliação social de pessoas, grupos e fenômenos sociais” (WAGNER, 1998, 

p. 9). Os grupos criam representações, inclusive para problemas sociais transitórios.  

Importante ressaltar que embora as RS tenham origem nas condições sócio 

estruturais e dinâmicas de um grupo, isto não impede que os sujeitos expressem uma 

forma particular as representações, uma vez que cada pessoa vivencia experiências a seu 

modo. 

Sendo a representação social um processo pelo qual se estabelece a relação entre 

conteúdo, imagens, opiniões, atitudes, relacionado com um objeto a partir do sujeito, 

família, grupo, classe em relação com outros sujeitos, na saúde este processo é importante 

por definir práticas e guiar as comunicações neste campo de atuação.  Entende-se que a 

pesquisa RS permite o contato com imagens e conteúdos que expressam as necessidades 

de saúde sentidos pelos idosos revelando os principais valores e conceitos que eles 

possuem sobre os cuidados de saúde que lhe são oferecidos nas USF. Assim, se faz 

necessário conhecer como é percebido e representado o serviço oferecido para que se 

possa colaborar no planejamento de programas de saúde capaz de atender as reais 

necessidades dos usuários. 

Para Abric (2000) a organização de uma RS apresenta a característica de ser 

organizada em torno de um núcleo central constituído de um ou mais elementos que 

exprimem o sentido e significado compartilhado por determinada população a respeito de 

determinada questão.  

O núcleo central assume funções essenciais: geradora e organizadora. A função 

geradora constitui “[...] o elemento pelo qual se cria ou se transforma a significação dos 

outros elementos constitutivos da representação. É aquilo por meio do qual esses 

elementos ganham sentido, uma valência” (ABRIC, 2001, p. 163). A função organizadora 

corresponde ao “[...] núcleo central que determina a natureza dos vínculos que unem entre 

si os elementos da representação. É, neste sentido, o elemento unificador e estabilizador 

da representação” (ABRIC, 2001, p. 163). 

Abric (1993), afirma que as RS apresentam duas características contraditórias: a 

primeira, a de que são, ao mesmo tempo, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis; a segunda, 

é a de que são consensuais, mas também marcadas por fortes diferenças individuais. Em 
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torno do núcleo central há um sistema periférico, o que faz uma representação social ser 

regida por um sistema duplo (central e periférico), onde cada parte tem uma função 

específica e complementar, ao mesmo tempo. 

O sistema periférico é determinado pelo individual e pelo contexto imediato. A 

sua característica flexível protege o núcleo central contra mudanças, ao permitir que 

informações e práticas diferenciadas sejam integradas. Essa capacidade do sistema 

periférico de proteger o núcleo central contra eventuais mudanças é considerada por 

Flament (2001) como uma função de para-choque, porquanto a estabilidade da 

representação poderá ser garantida enquanto esse sistema for capaz de absorver os 

desacordos da realidade. No entanto, a heterogeneidade característica do sistema 

periférico não indica a existência de representações diferentes, mas serve como elemento 

importante no exame dos processos de transformação representacional. 

Enfim, considerando que a saúde tem se deparado com questões que envolvem o 

envelhecimento, apreender aspectos simbólicos que estão presentes diretamente no 

processo de saúde-doença das populações, no processo de envelhecimento humano, como 

conhecer os aspectos subjetivos envolvidos no atendimento ao idoso, tendo como aporte 

teórico as representações sociais, será possível fornecer pistas para assegurar práticas 

mais assertivas na atenção a saúde desse grupo populacional. 

Na pesquisa realizada por Paula e Sobrinho (2014), visando apreender 

representações sociais do ser idoso e práticas de atenção à velhice na cidade de Natal/RN, 

os resultados apontam a necessidade de superar a violência simbólica contra os idosos 

que se traduzem na negligência do Estado, quanto assegurar o envelhecimento saudável 

à essa população, conforme assegura o conjunto de legislação em vigor do país. O estudo 

alerta para a naturalização da invisibilidade da velhice praticada pela sociedade de modo 

geral, expressa pela baixa qualidade de certas práticas. 

Para Costa-Silva e Menandro (2014), no estudo realizado sobre as representações 

sociais da saúde e de seus cuidados para homens e mulheres idosos, os autores enfatizam 

que o envelhecimento traz uma provocação social de estruturação para o atendimento das 

necessidades desse grupo. Importantes avanços no campo da saúde foram conquistados, 

como a implantação do SUS e da ESF, na qual o cuidado deve apoiar-se na família e na 

AP. Para isso, é necessário implementar medidas que busquem melhorar a captação da 

AP, bem como a qualidade do atendimento prestado a população. É enfatizada a 

necessidade em melhorar as ações educativas que visem à promoção da saúde, com 

estratégias que minimizem o impacto das ações curativas nos idosos. 
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No estudo de Mendes, Oliveira (2013), sobre a Representação Social acerca do 

Atendimento para Idosos na Atenção Básica de Saúde, aponta a relevância de uma 

intervenção em curto prazo, no atendimento ao idoso, a exemplo da utilização da 

estratégia de acolhimento, a partir de uma escuta qualificada, realizada por profissionais 

da equipe de saúde, centrada na demanda espontânea, de maneira agendada ou de acordo 

com a rotina dos serviço. A estratégia do acolhimento é fundamental para a reorganização 

do processo de trabalho de forma que atenda as pessoas que buscam os serviços de saúde, 

fortalecendo os princípios do SUS. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, fundamentado na Teoria das Representações 

Sociais de Moscovici (1978, 1981). A escolha da Teoria das Representações Sociais como 

aporte teórico, se deve ao fato da sua adequação para desvendar o pensamento da 

sociedade acerca de um dado fenômeno compartilhado no cotidiano da vida das pessoas, 

que no referido estudo trata-se de apreender o conhecimento socialmente construído e 

apropriado acerca do atendimento prestado na unidade de saúde. O presente trabalho teve 

como referência o estudo de Mendes; Oliveira (2009), sobre Representação Social do 

Atendimento aos Idosos, realizado em João Pessoa/PB, fruto do intercâmbio entre o 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB e o Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva da UFRN. 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Selecionamos como local do estudo a Unidade de Saúde da Família de Felipe 

Camarão, situada no Distrito Sanitário Oeste, no bairro de Felipe Camarão no município 

de Natal/RN. 

A cidade de Natal é a capital do Estado do Rio Grande do Norte, localizada na 

região Nordeste do Brasil. A cidade possui, de acordo com o censo de 2010, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 803. 739 habitantes, sendo 

47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino. 

A Lei Complementar número 061 de 02/06/2005, Decreto número 7. 642 de 

10/06/2005 estruturou a cidade de Natal, para fins de organização dos serviços de saúde, 

em cinco distritos sanitários, que são: Distrito Norte I e II; Distrito Sul; Distrito Leste; e 

Distrito Oeste (NATAL, 2005). 

O PSF foi concebido pelo Ministério da Saúde em 1994. A ESF foi implantada 

em Natal no ano de 1998, naquele momento denominado PSF. De acordo com Oliveira 

(2013), durante a implantação do ESF, Natal já contava com uma rede ambulatorial 

estruturada com equipes multiprofissionais da qual faziam parte médicos pediatras, 

ginecologistas e clínicos gerais, dentistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e 

assistentes sociais.  
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A partir do ano de 2007, tendo como propulsora a ampliação da ESF em todo o 

país, o Ministério da Saúde lançou a portaria número 648 que transformava o ESF na 

estratégia prioritária para a reorganização da Atenção Básica no país. A partir desse 

momento, Natal passou à condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-

A), passando a considerar a ESF como modelo de reorganização da Atenção Básica, 

propondo 100% de cobertura populacional para os Distritos Norte e Oeste e parte dos 

Distritos Leste e Sul. Assim, seria possível manter a coexistência dos dois modelos de 

organização das práticas: Unidades de Saúde organizadas na lógica da ESF nos Distritos 

Norte e Oeste e as Unidades Básicas de Saúde tradicionalmente organizadas com equipes 

multiprofissionais nos locais em que ainda não fosse possível implantar a Estratégia de 

Saúde da Família (NATAL, 2003).  

O Plano Municipal de Saúde de Natal 2014-2017 tem como diretriz à garantia do 

acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e, mediante a adequação do 

perfil das unidades de saúde da rede pública municipal e do aprimoramento da política de 

atenção básica e da atenção especializada, na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde. 

 Para a pessoa idosa o plano objetiva promover a melhoria das condições de saúde 

do idoso e portadores de doenças crônicas mediante a qualificação da gestão e da 

organização da rede de atenção. Fazem parte das metas do plano: Reduzir em 5 % a taxa 

de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis e 

estabelecer referências para garantia do cuidado longitudinal de 100% dos usuários 

idosos. 

A escolha da Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão, para realização 

deste estudo se deve ao fato de estar em pleno funcionamento a ESF, por ser um ambiente 

de parceria nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFRN. Na USF de Felipe 

Camarão são desenvolvidas atividades da disciplina SACI (Atividade Integrada de 

Educação Saúde e Cidadania) e POTI (Programa de Orientação Tutorial para o Trabalho 

Integrado em Saúde), fazem parte do Programa de Educação no Trabalho para Saúde - 

PET-SAÚDE  

A Unidade Saúde da Família de Felipe Camarão tem como referência para sua 

área de abrangência uma população de aproximadamente14.800 habitantes, conforme 

dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  Localizada em bairro 

periférico, o mesmo apresenta inúmeras situações dos agravos e risco à saúde. A maioria 

dos moradores é de baixa condição socioeconômica, vive no contexto de condições 
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sanitárias precárias, e deficiência nos serviços de saúde da Unidade básica de Saúde. As 

consequências dessa situação refletem na saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. 

A Instituição pesquisada funciona há mais de 30 anos. Em contraponto, como 

Unidade de Saúde da Família, tem o seu funcionamento desde o ano de 1998, quatro anos 

após o surgimento do Programa Saúde da Família como estratégia de reorientação da 

atenção à saúde, cujo porte e tradição de sua rede possibilita a coexistência de diversas 

lógicas assistenciais.  Na unidade existem quatro equipes de saúde da família. 

 

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

A população investigada foram os idosos atendidos pela Estratégia Saúde da 

Família da USF de Felipe Camarão e que estão distribuídos nas quatro equipes, 

totalizando 975 (novecentos e setenta e cinco) idosos. Sendo 399 (trezentos e noventa e 

nove) do sexo masculino e 576 (quinhentos e setenta e seis) do sexo feminino. A amostra 

obedeceu a critérios qualitativos, em função do objetivo do estudo ser de apreender as 

representações sociais sobre o Atendimento ao Idoso na Unidade de Saúde da Família, o que não 

se justificaria por critérios estatísticos. Desse modo, a amostra constitui-se de cento e dois (102) 

idosos que participaram do estudo no Teste de Associação Livre de Palavras – TALP, e vinte 

(20) idosos na entrevista semiestruturada, e que corresponderam aos critérios 

estabelecidos para a inclusão na pesquisa. Sendo esses:  

 

 Ter idade igual ou superior a 60 anos; 

 Ambos os sexos 

 Ser usuário da USF e morador de Felipe Camarão 

 Ter o acompanhamento dos profissionais de saúde das USF 

 Estar em condições físicas e mentais, para responder as questões 

 Aceitar livremente participar da pesquisa, após leitura, aceitação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 



41 
 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Projeto de Pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP HUOL. A utilização das técnicas de coleta 

de dados só se iniciou após aprovação pelo CEP HUOL. Sua aplicação se fez mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, de acordo com as 

diretrizes da resolução 466/12/CONEP/MS que norteiam a realização de pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil. O projeto recebeu parecer consubstanciado do CEP 

HUOL favorável de número 704.323, CAAE: 28216914.9.0000.5292. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Após os cumprimentos dos aspectos éticos exigidos pela Resolução 466/12 

(BRASIL, 2012), iniciou-se a coleta de dados que ocorreu no período de julho a setembro 

de 2014. A participação dos idosos aconteceu através da adesão voluntária, a coleta 

ocorreu em dias úteis, foi realizada na unidade, em uma sala de atendimento, prontamente 

cedida pelos profissionais que atuam na unidade. 

Para coleta de dados utilizou-se o Teste de Associação Livre de Palavras e a 

entrevista semiestruturada com vistas a uma maior proximidade entre o pesquisador e o 

objeto de estudo. O instrumento utilizado foi desenvolvido em três etapas: 

a) Primeira etapa: dados sócios demográficos – contempla os seguintes dados: 

sexo, idade, estado civil, religião, grau de escolaridade, procedência, situação 

de moradia, ocupação, tempo de frequência a USF, tipo de patologia. 

Participaram 102 idosos. 

b) Segunda etapa compreende o Teste da Associação Livre de Palavras, com as 

palavras<Atendimento ao idoso>, faz-me pensar em... .Desde a década de 80 

que este instrumento vem sendo utilizado em estudos de RS, comprovando 

sua validade (OLIVEIRA et al., 2005). Participaram 102 idosos. 

c) Terceira parte diz respeito a entrevista, realizada com 20 idosos; sendo 17 do 

sexo feminino e 03 do sexo masculino, atendendo o critério de saturação. De 

acordo com Sá (1998) o critério de saturação determina o momento de 

finalizar as entrevistas. O autor afirma que “quando os temas e/ou argumentos 

começam a se repetir, isto significa que entrevistar uma maior quantidade de 
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outros sujeitos pouco acrescentaria de significativo ao conteúdo da 

representação” (SÁ, 1998, P.92). Segue as questões abordadas: 

 

1. Fale sobre o atendimento oferecido ao idoso aqui na USF. 

2. Fale sobre sua experiência como usuário na USF. 

 

3.6 TESTE PILOTO 

 

 O estudo piloto foi realizado com o mesmo delineamento da pesquisa e com 

sujeitos com a mesma característica incluídas no estudo. A realização deste instrumento 

metodológico objetivou identificar problemas e dificuldades, além de possibilitar a 

análise, revisão e direcionamentos dos aspectos da investigação, no que se refere ao 

instrumento da coleta. Para a execução do mesmo foram selecionados 10 sujeitos que não 

foram incluídos na pesquisa final. Estes sujeitos previamente à realização do estudo foram 

esclarecidos à respeito da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados apreendidos da primeira parte da entrevista foram submetidos ao 

Software Statistical Package for Social Science – SPSS. Após a construção do banco de 

dados no Microsoft EXCEL as informações foram transferidas para o SPSS 14.0 for 

Windows. Foi realizado uma análise exploratória dos dados e a verificação de erros e 

inconsistências de preenchimento e digitação. Em seguida foi realizado análise descritiva 

dos dados.  

A segunda parte apreendida corresponde o Teste da Associação Livre de Palavras 

– TALP. A técnica consiste em pedir aos sujeitos participantes que, estimulados por um 

termo indutor (geralmente o que designa o objeto da representação, no caso do estudo as 

palavras: atendimento ao idoso) enunciem as palavras que lhes vêm à mente (geralmente 

entre três e seis). Quanto ao número de palavras a serem evocadas, optamos por cinco.  

Segundo Oliveira et al. (2005), não é aconselhável exceder ao quantitativo de seis 

palavras, já que um número acima deste redundaria em ineficácia da aplicação: o 

respondente tende a diminuir a agilidade de suas respostas e passa a elaborar um 
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raciocínio para as evocações seguintes, sacrificando a espontaneidade do processo. 

Ressalta-se que inicialmente ao procedimento, esclarecemos a técnica mediante um 

exemplo, a fim de tornar o procedimento familiar aos participantes. 

 Os resultados do TALP aprendidos foram inicialmente digitados em arquivo no 

formato Microsoft EXCEL, na sequência das evocações descritas pelos respondentes e 

precedida de asterisco aquela considerada a mais importante. No segundo momento as 

palavras foram organizadas através de um processo de agrupamento por classificação, 

reunindo as palavras a nível semântico (palavras idênticas ou sinônimo), submetidas a 

uma classificação por aproximação de sentido com o objetivo de estabelecer categorias 

de análise. O processo de estabelecimento de categorias de análise foi realizado por mais 

três colaboradores externos.  

Em seguida os dados foram processados pelo software EVOC (2003), conjunto de 

programas que articulados realizam a análise estatística das evocações, a identificação 

dos possíveis elementos da representação social e seu sistema interno de organização, 

construído pelo núcleo central e pelo periférico. A identificação da estrutura da 

representação foi efetuada a partir da utilização da técnica de quadro de quatro casas, 

estabelecendo um esquema figurativo que possibilita a distribuição dos termos evocados 

em função dos dois critérios – a frequência e a ordem média das evocações das palavras, 

que na sequencia foram agrupadas em categorias através das características comuns 

desses elementos. 

Na terceira parte, referente a apreensão dos dados das entrevista, foi realizado a 

análise dos discursos dos sujeitos seguindo os procedimentos da Análise de Conteúdo de 

Bardin (1977), que orienta que as análises devem ser realizadas com fundamento no 

material empírico obtido no desenvolvido do trabalho e em coerência com a teoria 

abordada pelo pesquisador. Trata-se de um conjunto de procedimentos explícitos de 

análise textual para fins de pesquisa social. 

Com base nessa técnica de análise, utilizamos os seguintes procedimentos: I ― 

Registramos, em um arquivo no formato Microsoft WORD, as falas dos sujeitos. II ― 

Realizamos uma leitura flutuante de todo o material e outras sucessivas, a fim de conhecer 

o texto, buscando identificar os conteúdos que se aproximavam pelo seu sentido. Este 

procedimento nos permitiu agrupar duas categorias semânticas – a categoria número um 

compreende o Atendimento e o conjunto de três subcategorias, composta por: Insatisfação 

ao atendimento, Acesso e Infraestrutura dos serviços. A categoria número dois 
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compreende o conjunto de três subcategorias, composta por: Vínculo, Atendimento 

médico e Atividades educativas na saúde.  

Foi possível apreender   conotações negativas em relação ao atendimento, 

relacionando-o como péssimo e desrespeitoso, sendo o horário limitado de atendimento, 

dificuldade para agendar consultas e exames e a infraestrutura inadequada, os aspectos 

mais assinalados. Os idosos expressam insatisfação quanto ao atendimento médico, 

entretanto, eles entendem que é preciso que todos os serviços estejam adequadamente 

integrados para um atendimento qualificado. As falas revelam que o atendimento na 

unidade necessita implementar novas estratégias de acolhimento para que os usuários 

participem mais de ações educativas e de promoção da saúde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

4.1.1 O perfil dos idosos 

 

 A caracterização sócio demográfica da amostra de idosos deste estudo é 

apresentada a seguir na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 -Frequência e percentual de idosos segundo as caracterizações sócio demográficas (n=102) 

Variável Categorias Frequência % 

Sexo Feminino 84 82,35 

  Masculino 18 17,65 

Faixa-Etária 60 a 65 anos 30 29,41 

  66 a 70 anos 22 21,56 

  71 a 75 anos 17 16,66 

  76 a 80 anos 24 23,52 

  81 a 85 anos 8 7,84 

  86 a 91 anos 1 0,98 

Religião Católica 83 81,37 

  Deus 3 2,94 

  Evangélica 15 14,70 

  Sem Religião 1 0,98 

Estado Civil Casado 37 36,27 

  Divorciado 11 10,78 

  Outros 10 9,80 

  Separada 2 1,96 

  Solteiro 9 8,82 

  Viúvo 33 32,36 

Escolaridade 
Ens. Fundamental 

Completo 
1 0,98 

  Ens. Fundamental 

Incompleto 
59 55,88 

  Ens. Médio 6 5,88 

  
Sem Escolaridade 36 35,29 

Situação de Moradia Alugada 21 20,58 

  Casa Própria 65 63,72 

  Cedida 5 4,90 

  Outros 11 10,78 

            Fonte: AUTORA,2014. 
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Nota-se que o sexo predominante da pesquisa é o feminino com 82% dos casos. 

Esses dados corroboram com os estudos de Carvalho e Wong (2008), que apontam para 

um processo de “feminilização na velhice”. Os dados apreendidos vêm demonstrando que 

a população feminina é mais representativa em relação a masculina, provavelmente, se 

deve à menor exposição das mulheres, a fatores de riscos, como álcool, violência no 

trânsito, participação no mundo do crime, bem como, as atitudes em relação a atenção a 

saúde (LIMA- COSTA et al., 2003).  

O maior percentual se concentrou nas faixas etárias de 60 a 65 anos e 76 a 80 anos, 

se apresentam respectivamente com 29,41% e 23,52%, ou seja, 52% dos casos estão 

concentrados nessas duas faixas de idade. Os dados obtidos corroboram com resultados 

de outras pesquisas, que geralmente apresentam a média nacional, que é de 71,3 anos. 

 No que se refere a religião, 81% são católicos. Os idosos que praticam uma 

religião, conseguem estabelecer mediante a fé, uma relação mais positiva com a vida do 

que os que não praticam. Além disso, Segundo Santana et al, a possibilidade de maior 

interação com outras pessoas, as novas amizades, as trocas de experiências, o fato de 

terem uma ocupação, são fundamentais para a saúde dos idosos (SANTANA et al., 2007). 

O estado civil predominante é o casado (36%), porém os viúvos representam 32%.  

Parte significativa das mulheres são viúvas, representam 45%, enquanto os homens, 

apenas 11% dos entrevistados são viúvos. Essa realidade tem associação direta com a 

média de idade dos sexos, pois as mulheres vivem mais tempo do que os homens. A 

viuvez é um dos fatores que compromete a saúde do idoso, pois a ausência do outro, 

geralmente é acompanhada de alterações emocionais, do sentimento de solidão, além da 

depressão. Nesse contexto, o idoso pode assumir uma situação de risco, tornando-se mais 

susceptível às morbidades (ÁLVARO, 2008).  

No que concerne à variável nível de escolaridade, 56% dos idosos pesquisados 

possuem Ensino Fundamental Incompleto e 35% não possui escolaridade, o que condiz 

com o resultado de estudo sobre o perfil educacional dos idosos, que assinala as 

dificuldades de acesso à educação em comparação a atualidade, proporcionando dessa 

forma, uma relevante incidência de idosos com baixos níveis de escolaridade. Aponta-se 

que uma melhor escolaridade possibilite melhores condições de vida e, 

consequentemente, impacto positivo na saúde, pois quanto maior o grau de escolaridade 

menor o acometimento de doenças (GIATTI et al., 2003). 

Quanto a situação de moradia dos casos analisados, 64% possuem casa própria. 

Entretanto, o fato de possuírem residência própria, não implica em dizer que as mesmas 
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estão em condições adequadas. Maior parte dos entrevistados moram com parentes, vive 

no contexto de condições sanitárias precárias, ausência de saneamento básico e 

pavimentação, coleta de lixo precária. As consequências dessa situação refletem na saúde 

e na qualidade de vida dessas pessoas. 

Na tabela 2 encontra-se as informações sobre o rendimento familiar, em que 

mostra a principal fonte de renda dos idosos pesquisados.  

 

Tabela 2 - Frequência e Percentual dos Idosos segundo a Renda Familiar e tipo de trabalho (n=102) 

Variável Categorias Frequência % 

Renda Familiar 1/2 Salário 1 0,98 

  1 Salário 68 66,66 

  2 Salários 33 32,36 

Tipo de Trabalho Aposentado 79 77,45 

  Doméstica 7 6,86 

  Pensionista 15 14,70 

  Reciclagem 1 0,98 

          Fonte: AUTORA,2014. 

 

A situação econômica dos casos analisados, se mostra na tabela 2, percebe-se que 

o tipo de trabalho ou melhor, o tipo de renda mais frequente é a aposentadoria com 77% 

dos casos, em que estes ganham entre 1 (67%) e 2 salários Mínimos (32%) Apenas um 

caso possui renda com ½ salário mínimo. Esse é um fator determinante que interfere na 

qualidade de vida dos idosos, pois a baixa renda limita ao acesso à bens de serviços e 

consumo, como, alimentação e moradia adequada; compras de medicamentos; 

possibilidades de lazer; etc.  

Essa situação, tende a se agravar quando se constata que os idosos são provedores 

de suas famílias. Leal (2006), ao analisar a realidade dos idosos, identificou que três, em 

cada dez idosos brasileiros, são responsáveis por mais de 90% do total do rendimento 

mensal do domicílio, com a aposentadoria. Também para Dias (2013), a função social do 

idoso envolve novas responsabilidades, principalmente no que se refere à contribuição 

para o orçamento familiar. Um terceiro estudo, conduzido pelo IBGE (2013), corrobora 

as afirmações de Leal e Dias, admitindo que os idosos sejam imprescindíveis na economia 

familiar.  
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A tabela 3 mostra o tempo em que os idosos frequentam a Unidade de saúde de 

Felipe Camarão em Natal/RN. 

 

Tabela 3 - Frequência e percentual dos idosos segundo o Tempo de frequência na unidade (n=102) 

Variável Categorias Frequência % 

Tempo de frequência 3 a 6 anos 36 35,29 

  7 a 10 anos 37 36,27 

  11 a 14 anos 4 3,92 

  15 a 18 anos 13 12,74 

  19 e mais anos 12 11,76 

         Fonte: AUTORA,2014. 

 

O tempo que estes frequentam a unidade se concentra entre 3 a 10 anos, com 71% 

dos casos (Soma das categorias 3 a 6 anos e 7 a 10 anos). Apenas 12% possuem mais de 

19 anos de frequência a unidade. 

A tabela 4 apresenta os resultados das patologias mais frequentes dos idosos 

estudados. 

 

Tabela 4 - Frequência e percentual das doenças relatadas pelos idosos (n=102) 

Variável Categorias Frequência % 

Patologia Depressão 3 2,94 

 Diabetes 20 19,60 

 Enfisema 1 0,98 

 Hipertensão 55 53,92 

 Tireoide 2 1,96 

 Osteoporose 14 13,72 

 Gastrointestinais, Enfisemas 5 4,90 

 Asma, bronquite, artrose 1 0,98 

 Sofre da Coluna 1 0,98 

    

            Fonte: AUTORA,2014. 

 

A patologia mais expressiva nos casos analisados é a Hipertensão e a Diabetes, os 

percentuais de idosos são respectivamente 53% e 20%, somando 73% dos casos. Sendo 

que, desses 53% casos que apontaram a hipertensão, 43% apresentam somente a 

hipertensão; 33% apresentam diabetes e hipertensão e 26% hipertensão e outras 

complicações, como: osteoporose, depressão, artrose e outras. 

Segundo o Ministério da saúde (2014), cerca de 60 a 70% da população acima de 

70 anos é hipertensa. Sendo a idade um dos grandes fatores de riscos, associado ao estilo 

de vida da população. A doença é mais comum entre as mulheres (26,9%) que entre os 

homens (21,3%). Entre os brasileiros com mais de 65 anos de idade, 59,2% se declaram 
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hipertensos, contra apenas 3,8% na faixa de 18 a 24 anos e 8,8% de 25 a 34 anos. A 

hipertensão arterial sistêmica – HAS apesar ser altamente prevalente nessa população, 

grande parte dos idosos acometidos por essa doença tem uma vida normal quando 

consegue manter a pressão sob controle. Todavia, os brasileiros acometidos por acidente 

vascular encefálico (AVE) e as vítimas de infarto agudo do miocárdio apresentam 

hipertensão associada. Dessa forma, a doença constitui importante problema de saúde 

pública, pois representa um dos mais importantes fatores de risco para os eventos 

cardiovasculares (SOUZA; MENEZES, 2009). 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O ATENDIMENTO AO 

IDOSO 

 

Os resultados obtidos mediante o EVOC, referentes à expressão indutora 

“Atendimento ao idoso”, serão expostos no Quadro 1, a seguir. Tais resultados mostram 

que os idosos pesquisados evocaram um total de 496 palavras, dentre as quais, encontram-

se 69 diferentes. Para determinação do núcleo central e sistema periférico, foram 

consideradas a frequência e a média ponderada de ocorrência dos termos produzidos. A 

frequência diz respeito ao número de vezes que a palavra foi evocada, e a média 

ponderada refere-se à ordem de evocação estabelecida pelos sujeitos no processo 

cognitivo de hierarquização. A frequência e a ordem média de evocação calculadas e 

informadas pelo software foram, respectivamente, 20 e 2,9. 
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Quadro 1 - Identificação dos elementos do núcleo central das representações sociais sobre atendimento ao 

idoso 

ELEMENTO CENTRAL  

F ≥ 20 e OME< 2,9 F ≥ 20 e OME ≥ 2,9 

 F OME  F OME 

Desrespeitoso 20 2,700 Acesso 48 3,063 

Péssimo 24 2,750 Atenção 48 3,104 

   Médico 27 3,037 

   Solução 29 3,414 

F< 20 e OME< 2,9 F< 20 e OME ≥ 2,9 

 F OME  F OME 

Conhecimento 17 2,882 Dinheiro 8 3,375 

Gestão 10 2,700 Educação 5 3,200 

Prioridade 16 2,250 Limitação 8 3,375 

Remédio 14 2,857 Saúde 4 4,250 

Satisfação 4 1,750    

Fonte: Teste de Associação Livre de Palavras,2014. 

 

De acordo com o quadro 1, no quadrante superior esquerdo situa-se os elementos 

com frequência igual ou acima de 20 e ordem média de evocação abaixo da média, ou 

seja, menor que 2,9, pois as evocações foram lembradas rapidamente. Com essas 

características encontramos os elementos desrespeitoso (F≥20 e OME < 2,70) e péssimo 

(F≥24 e OME < 2,75). Estes se destacam como elementos constituintes do provável 

núcleo central, que configura-se como a representação social consensual dos participantes 

do estudo, são ideias sedimentadas e cristalizadas sobre o atendimento ao idoso. 

No quadrante superior direito, encontram-se os elementos com frequência 

superior a do núcleo central; porém foram evocadas mais tardiamente, com a ordem 

média de evocações igual ou maior que 2,9. Existe, portanto uma aproximação de sentido 



52 
 

 

com o núcleo central: acesso (F 48 e OME 3,06), atenção (F 48 e OME 3,10), médico 

(F27 e OME 3,03), solução (F 29 e OME 3,41). 

No quadrante inferior esquerdo, aparecem os elementos com frequência menor 

que 20 e ordem média de evocações inferior a 2,9, constituindo a segunda periferia. Estas 

palavras foram prontamente citadas, mas com baixa frequência; desta forma estão mais 

próximas dos elementos periféricos. Encontramos os seguintes elementos: conhecimento 

(F 17 e OME 2,88), gestão (F 10 e OME 2,70), prioridade (F 16 e OME 2,25), remédio 

(F 14 e OME 2,85), satisfação (F 4 e OME 1,75). 

O quadrante inferior direito apresenta elementos com frequência inferior a 20. 

Foram lembrados por último, pois estão com a média acima ou igual à ordem média das 

evocações: 2,9. As palavras que apresentam tais características (menor frequência e 

lembradas tardiamente) situam-se em uma zona periférica em relação ao núcleo central. 

Com essa configuração, encontramos os seguintes vocábulos: dinheiro (F 8 e OME 3,37), 

educação (F 5 e OME 3,20), limitação (F 8 e OME 3,37), saúde (F 4 e OME 4,25). 

É oportuno destacar que a organização de uma representação social apresenta a 

característica de ser organizada em torno de um núcleo central que pode ser constituído 

de um ou mais elementos que exprimem o sentido predominantemente compartilhado 

pela população investigada (ABRIC, 2001). 

Os dados apontados pelo EVOC a partir de suas propriedades quantitativas, 

apresenta com maior saliência, os elementos péssimo e desrespeitoso, sendo esses, o 

provável núcleo central do atendimento ao idoso. Entretanto o destaque revelado a esses 

dois elementos, em termos quantitativo, não lhes conferem, isoladamente a centralidade 

da representação. Conforme indica Abric (2001), embora a centralidade de um elemento 

seja atribuída a critérios quantitativos e qualitativos, o elemento se define mais pela sua 

dimensão qualitativa, ou seja, a qualidade de vínculo que mantém com os demais 

elementos da representação. 

Sá (2002), apresenta como propriedades relativas às cognições centrais: valor 

simbólico, poder associativo (dimensões qualitativas), saliência e forte conexidade na 

estrutura (dimensões quantitativas). 

No plano simbólico, para que as representações sejam elaboradas, é preciso ter 

um conteúdo informativo (elemento central) que tenha significância, e mantenha com o 

objeto da representação uma estreita relação, não podendo ser dissociado deste. O poder 

associativo refere-se à sua forte relação com os demais elementos da representação. Já a 

saliência é resultante das duas características anteriores (ALVES-MAZZOTTI, 2007). 



53 
 

 

No caso desta pesquisa o atendimento ao idoso, somente adquire significação 

quando relacionado ao valor de péssimo e desrespeitoso. Sendo este, o resultado das 

operações cognitivas presentes no processo de objetivação, processo esse, responsável 

pela construção de uma imagem do objeto da representação. De acordo com Nóbrega 

(2001), o processo de objetivação “[...] consiste em materializar as abstrações, 

corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, enfim, transformar em 

objeto o que é representado” (NÓBREGA, 2001, p. 73). 

Para os idosos da pesquisa, associar atendimento ao elemento de desrespeitoso e 

péssimo é associá-lo aos aspectos socialmente construídos e a acontecimentos 

vivenciados no atendimento nas USF.  

Considerando que as representações emergem da comunicação, esta é um 

componente indispensável na elaboração de uma representação social, essa elaboração 

ocorre em contextos que fazem parte do cotidiano das pessoas: na USF, na escola, na rua, 

nos encontros quando as pessoas estão interagindo e são impulsionadas a emitirem 

opiniões sobre determinado assunto (SÁ, 1995). 

A referência aos elementos que compõem o núcleo periférico, Sá (2002) destaca 

que é na periferia que se vive, de fato, uma representação social. As variações semânticas 

explicitam as experiências e histórias particulares que dão visibilidade à heterogeneidade 

social no compartilhar o sentido atribuído a determinado objeto. O funcionamento do 

núcleo central, não pode ser entendido senão observando-se sua relação dialética com a 

periferia.  

Nesse sentido, para compreendermos a relação existente entre o elemento central 

e os elementos periféricos, retomamos a referência feita às funções geradora e 

organizadora do núcleo central. Para Abric (2001), na função geradora, o núcleo central 

defini a significação dos elementos periféricos; na organizadora, estabelece a qualidade 

dos vínculos que existem entre os elementos da representação. 

Os elementos incluídos no quadrante superior direito, apresentam alta frequência 

e evocação mais tardia, estão mais próximos do núcleo central e podem vir a fazer parte 

deste. Os elementos acesso, atenção, médico e solução; possuem uma forte relação com 

os elementos do núcleo central. Para os idosos que participaram desta pesquisa, o acesso 

à marcação de consultas é um dos problemas vivenciados por eles, pois a unidade oferece 

horário e número de fichas limitado para o atendimento. Outro fator de insatisfação é a 

dificuldade de marcar uma consulta para especialistas e para realizações de exames. Os 
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idosos ressaltam a insatisfação quanto a estrutura física da unidade, que é precária, sem 

adequação para a atenção que os idosos necessitam.  

Os idosos apresentam satisfação ao que se refere ao atendimento médico, mas 

indicam a necessidade de mais médico, pois quando seus médicos, por alguma razão não 

comparecem a unidade, eles ficam sem atendimento. A insatisfação dos idosos na 

obtenção de resolutividade de suas demandas como a demora para conseguir 

encaminhamentos especializados, sendo muitas vezes obrigado a percorrer longos 

caminhos; a esperar até mesmo pelo diagnóstico do seu problema e, consequentemente, 

pelo tratamento.  

As palavras incluídas no quadrante inferior direito são representativas do sistema 

periférico, foram apontados como elementos – dinheiro, educação, limitação e saúde. O 

dinheiro, pode estar relacionada a percepção que os idosos tem sobre a má gestão dos 

recursos financeiros do sistema de saúde e a corrupção que se alastrou na sociedade, em 

especial no sistema de saúde, desencadeando assim, o processo de sucateamento dos 

serviços de saúde, dessa forma, os idosos apontam a necessidade de recursos financeiros 

e investimentos para estruturação dos serviços.   

A palavra educação pode estar associada com a questão das relações humanas no 

atendimento, como o acolhimento e o cuidado. Nas justificativas dos idosos a falta desses, 

comprometem muito o atendimento. 

Ao elemento limitação foram associados a suas limitações físicas e problemas de 

saúde o que corrobora para um atendimento prioritário. 

Quanto ao elemento saúde, esse foi associado ao bem-estar, os idosos apontam 

que a saúde é o aspecto mais importante nas suas vidas, o que nos remete aos elementos 

do quadrante superior direito, ou seja, acesso; atenção; médico e solução, sendo esses 

elementos de fundamental importância para a proteção, promoção e manutenção da saúde 

dos idosos, além do estilo de vida das pessoas. Sendo os elementos periféricos mais 

flexível; evolutivo e mais sensível ao contexto imediato, é portanto, nele que se devem 

concentrar as estratégias que visem interferir no núcleo das representações sociais do 

grupo pesquisado. 

Os termos do quadrante inferior esquerdo, que correspondem aos elementos mais 

próximos dos elementos do sistema periférico, sendo eles: conhecimento (informação, 

esclarecimentos, ensinar, saber, orientação, palestras, reunião), gestão (Organização, 

sistema), prioridade (Preferencial, preferência, especial), remédio e satisfação. As 

palavras conhecimento e gestão se associam aos elemento educação e atenção; prioridade 
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com os termos limitação e acesso; enquanto que o termo remédio se associa ao elemento 

médico, para eles a saúde parece estar intimamente ligada com a prescrição e a 

medicalização;  satisfação, sendo este um elemento positivo sobre o atendimento ao 

idoso, foi possível perceber que trata-se das representações dos idosos que frequentam 

com certa regularidade a USF e fazem parte do grupo de convivência desenvolvida 

semanalmente na USF, que traz como proposta reunir os idosos que são assistidos pela 

unidade, em que se realizam atividades educativas, recreativas e ações de cidadania. 

  

A Análise de Conteúdo das entrevistas mostrou duas categorias e seis 

subcategorias, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Distribuição das categorias e subcategorias do atendimento na USF 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. ATENDIMENTO INSATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO 

ACESSO 

INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS 

2. EXPERIÊNCIA VÍNCULO 

ATENDIMENTO MÉDICO 

ATIVIDADES EDUCATIVAS EM 

SAÚDE 

 

 

1. Atendimento  

 

As opiniões manifestas dos idosos sobre o atendimento emergem de um 

conhecimento socialmente construído e compartilhado, compreende, insatisfação ao 

atendimento, acesso e a infraestrutura dos serviços. Para Moscovici (1978), a construção 

desse conhecimento (do senso comum) se dá a partir das teorias científicas, da cultura, 

das experiências prévias e dos discursos sociais, originados na vida cotidiana. Sendo a 

comunicação, o processo pelo qual se processam as representações sociais. Assim sendo, 

foi identificado nos discursos dos idosos, a insatisfação ao atendimento. As principais 

reclamações são referentes aos itens que evidenciam horário limitado de atendimento, 

dificuldade para agendar consultas e exames, além da infraestrutura inadequada da 
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unidade, apontando a necessidade de reestruturação dos serviços de saúde para a garantia 

do atendimento e integração dos cuidados a serem oferecidos aos idosos. 

 

1.1 Insatisfação ao atendimento 

 

O SUS busca ampliar o atendimento na Atenção Primária através da ESF, que 

vem se expandindo de forma significativa no território brasileiro, conforme destaca 

Azevedo e Costa (2010), em 2007 a ESF atingiu mais de 90% dos municípios brasileiros 

e atendia cerca de 87 milhões de habitantes (46%), com 27 mil equipes instaladas. 

 Os cuidados na ESF são complexos e precisam dar conta das necessidades de 

saúde da comunidade, tanto individual quanto coletivamente, de forma que ações 

desenvolvidas influam na saúde e na autonomia dos sujeitos e nos determinantes sociais 

que iniciam-se com o ato de acolher, escutar e oferecer respostas resolutiva para os 

problemas de saúde, garantindo a integralidade do cuidado, prevenção de doenças, 

vigilância e promoção da saúde (BRASIL, 2011). 

O atendimento na USF, ora analisado, revela algumas contradições quanto ao seu 

propósito e às demandas dos usuários, como preconiza as orientações do MS, 

comprometendo o atendimento integral ao sistema de saúde. As falas a seguir apresentam 

essas descrições: 

 

“Não estou satisfeito com o atendimento daqui, porque falta ficha, se 

não chegar muito cedo não consegue ficha, sou uma pessoa de idade 

não tenho como sair de casa de madrugada para conseguir uma ficha, o 

bairro é muito violento principalmente onde eu moro, aqui próximo da 

favela, se não chegar aqui pelos menos de cinco horas da manhã não 

consegue ficha, e eles só começam a distribuir as fichas de 07:30” (FR 

72 anos). 

 

“não estou satisfeita com o atendimento, a gente aqui é muito 

humilhado, os funcionários querem ser bom e não pode, uns atendem 

bem outros não atendem, falar a verdade é preciso, eu saio de casa de 

madrugada para pegar uma ficha, eu saio da minha comunidade que é 

favela...enfrentando estuprador, ladrão, bandido, marginal de 04:05, 

04:15 para chegar aqui para pegar ficha, as fichas são poucas, agora eu 

não condeno tanto os doutor eu condeno porque eles não tem como 

trabalhar, ai eles se tornam ruim para gente. Eu que vejo mais distante, 

apesar de ser quase cega, o meu entendimento dá para ver, olhe Tá aqui 

eu   estou com uma obturação caída, uma restauração para fazer (...), 

mas ainda não fiz. Já pelejei mais de ano, e ainda não consegui. Tai, 

tem medico, elas estão ai as dentistas, todo dia elas estão ai, mas não 
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tem material para fazer, não tem como atender o paciente. (MJN 61 

anos).  

 

“Acho o atendimento regular, porque quando a gente precisa tem que 

chegar muito cedo, se chegar depois das 05 não consegue ficha. O 

médico atende bem, mas para a pessoa conseguir um exame é muito 

difícil, às vezes é melhor fazer particular quando tem condições de 

pagar, eu tenho que marcar a cirurgia dos olhos, mas ainda não 

consegui. A minha dificuldade é muito grande de sair de casa de 

madrugada para vir pegar ficha” (MCF 78 anos). 

 

Estudos (Araújo et al., 2014; Azevedo; Costa, 2010; Vello et al., 2014; Mendes et 

al., 2013) também sinalizam a insatisfação dos idosos quanto à integralidade do 

atendimento prestado. Corroborando com Azevedo e Costa (2010), o atendimento sem 

integralidade da atenção, descaracteriza o modelo do SUS, pois é através de rede de 

serviços interligados entre si que favorece a lógica e sentido ao sistema hierarquizado de 

saúde. Posto que “a fragilidade nestes atributos enfraquece a APS na agenda decisória da 

Política Nacional de Saúde, na medida em que a Estratégia da Saúde da Família torna-se 

carente nas suas características de modelo preventivo, coletivo, territorializado e 

democrático” (ARAUJO et al, 2014, p. 3529). 

A resolutividade das demandas de saúde dos idosos depende fundamentalmente 

da existência de um sistema de referência e contra referência articulado, “que se estende 

desde a consulta inicial do usuário no serviço de atenção primária à saúde até a solução 

de seu problema em outros níveis de atenção à saúde” (ROSA; PELEGRINI; LIMA, 

2011, p. 346). 

Outro fator preocupante, é que quando o tratamento passa para outro nível de 

atenção, a responsabilidade pelo cuidado passa a ser pelo usuário em questão, que a partir 

de então, desvincula-se da relação profissional-usuário estabelecida na AP. Entretanto, “a 

continuidade do cuidado, em outro nível da atenção, não desresponsabiliza a equipe de 

saúde à qual os mesmos estão vinculados” (AZEVEDO; COSTA, 2010, p. 803). A 

atuação coordenada entre os profissionais da atenção básica e os profissionais que atuam 

nos níveis secundário e terciário da atenção é fundamental para a garantia de continuidade 

do cuidado.  

Os dados comprovam a necessidade do trabalho articulado entre os diferentes 

níveis de atuação da atenção à saúde dos idosos, a coordenação das ações é fator 

fundamental para a resolutividade dos problemas e satisfação dos usuários, como também 
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para a efetivação da proposta da Atenção Primária à Saúde como porta de entrada para o 

SUS. 

O direito integral e universal a saúde assegurado pela legislação, não consegue 

ultrapassar o campo teórico e tornar-se uma realidade na prática, a AP, que deveria formar 

a base e encaminhar o trabalho de todos os outros níveis dos sistema, não consegue se 

organizar e atender de forma digna e humana os usuários; a situação é preocupante. 

 

1.2 Acesso 

 

Conforme os relatos acerca do atendimento, verifica-se que o mesmo ainda não 

está suficientemente fortalecido para o encaminhamento aos outros níveis da atenção:   

 

“Exame também é mais difícil, porque precisa marcar também, e não é 

feito aqui, então demora muito e quando tá em greve ai o bicho pega, 

porque tem que esperar mais ainda, venho no posto e pergunto sobre o 

meu exame, mas não deu certo ainda, o jeito é não precisar e se precisar 

esperar até conseguir, mesmo esperando meses e até ano, pois isso já 

aconteceu comigo, que até desisti, mais não é culpa do médico não, é 

porque demora muito, parece até que as coisas se perdem, mais é isso 

mesmo, fazer o que, a gente tem que esperar mesmo até um dia 

conseguir” ( DPC 72 anos). 

 

“se precisar fazer algum exame, ai eles mandam fazer em cidade da 

esperança, demora muito, a gente vem aqui para saber do exame, mas 

nada ainda, vem de novo, de novo, bem eu acho que deveria ser feito 

aqui mesmo, porque para sair para outro lugar é mais difícil, se fosse 

perto de casa era mais fácil, pegar ônibus, precisa já que alguém da 

família acompanhe, então não gosto dessa forma, desse vai e vem, às 

vezes tem que passar no médico de novo e nada de exame .Eles não tem 

carro para levar agente, e nossa condição não permite pagar um carro 

para transporte”  (ICO 78 anos). 

 

“Aqui a consulta com o médico você consegue, o problema maior é 

quando você precisa mais do que uma consulta. Para fazer exame é 

muito complicado, muitas vezes as máquinas estão quebradas, demora 

muito para conseguir fazer exames, se a pessoa estiver com um 

problema muito sério, morre e não faz o exame, a pessoa fica tão 

atormentada com o descaso, com as dificuldades que a pessoas acaba 

mais doente. Nada na saúde é fácil, nada mesmo, uma vez fiquei 

esperando mais de um ano por um exame e não consegui. Agente 

consegue mais com amizade, se tiver amizade ai consegue mais fácil”. 

(EL 68 anos). 
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“olhe eu estou com um encaminhamento tentando marcar um 

oftalmologista já faz uns 3 meses, e ainda não consegui... ficou ai para 

eles tentaram, fica uma ruma de papel e nada é resolvido, tenho também 

que marcar um cardiologista, e eu sou quero se for para o médico que 

me atende, meu médico é um só, porque começar tudo de novo com 

outro não dá certo, às vezes eu vou lá aonde ele atende e fico como 

rapariga no estacionamento esperando ele chegar para pedir a ele para 

mim atender, porque aqui não consegue. Eu quando encontro meu 

médico, eu digo a ele, mas doutor eu não sei por que não consigo marcar 

consulta para o senhor no meu posto” (MFS 69 anos). 

 

Analisando as falas dos idosos, sobressai a questão do acesso, que parece como  um dos 

grandes problemas no atendimento, verifica-se que os atributos essenciais da AP apontados em 

Starfield (2002), são: acesso, longitudinalidade, coordenação da atenção e integralidade; Observa-

se que apesar dos idosos utilizarem o serviço, expressam muitas  barreiras para um atendimento 

adequado já demonstrados por estudos que apontam a fragilidade dele (Elias et al., 2006; 

Dimenstein et al., 2003; Araújo et al., 2014, Azevedo; Costa, 2010).  

A análise sobre acesso ao atendimento tem sido pauta de vários estudos. 

Observamos que não existe um consenso sobre o conceito de acesso na literatura; também 

ao se analisar os discursos dos sujeitos; observamos que a população constrói seus 

próprios conceitos de acesso. Para Pinheiro e Mattos (2006), o conceito de acesso está 

condicionado ao princípio da integralidade das ações, seja individuais e/ou coletivas, em 

sua plenitude. Nessa perspectiva, a integralidade consiste no direito do acesso ao 

atendimento das necessidades de saúde a todas as tecnologias que o sistema dispõe para 

resolutividade dos problemas de saúde. 

Para Starfield (2002), o acesso se constitui o requisito primeiro para 

operacionalização da AP, dessa forma, é necessário o combate de quaisquer que sejam as 

barreiras geográficas, econômica, organizacionais e culturais que comprometem a 

resolutividade no atendimento ao idoso.  Os aspectos geográficos se referem aos 

obstáculos físicos que dificultam o acesso (falta de estacionamento, trânsito, terrenos 

irregulares, distância entre o local de atendimento e moradia dos usuários); os aspectos 

econômico dizem respeito aos recursos financeiros para busca do tratamento; os aspectos 

organizacionais estão relacionado ao modo de organização dos serviços e os aspectos 

culturais estão relacionado aos saberes, aos valores, às crenças e atitudes dos sujeitos 

frente aos seus problemas de saúde, e dos profissionais da saúde quanto à preparação para 

enfrentar a diversidade de pacientes com diferentes características socioculturais. 
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Considerando a importância do acesso para o atendimento, torna-se necessário 

enfatizar que a Unidade de Saúde de Felipe Camarão apresenta algumas particularidades, 

entre elas a violência que interfere na organização do atendimento, tendo que encerrar 

suas atividades mais cedo para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais que 

ali desenvolvem seu trabalho. De acordo com Silva e Lima (2012), o bairro é apontado 

como sendo o mais violento da cidade pela mídia e os dados do relatório cedidos pelo 

Centro de Operações de Segurança Pública (CIOSP) corroboram isso. Nesses estudos 

estão índices elevados de ocorrências, sobretudo os homicídios, os quais são praticados 

na maioria das vezes pelos jovens, e 90% dos casos estão associados ao consumo e tráfico 

de drogas. 

A integralidade no atendimento implica que a ESF deve assegurar que o paciente 

tenha atendimento qualificado em todos os tipos de serviços, isto inclui o 

encaminhamento para os serviços secundário e terciário para manejo definitivo de 

problemas específicos. 

  

1.3 Infraestrutura da unidade 

 

Um outro aspecto que aparece nas falas dos sujeitos, em relação ao atendimento 

diz respeito à infraestrutura da unidade. No entorno da Unidade estudada tem-se uma feira 

livre que compromete a acessibilidade e a visibilidade/identificação. No entanto, a 

permanência da feira envolve questões tanto econômica como cultural dessa população, 

conforme relatam alguns servidores; a retirada da feira já foi pauta de reuniões com a 

comunidade, mas a população, em especial os feirantes, se colocam veemente contra. 

O acesso à internet acontece somente na sala de regulação, que é na sala da 

direção; o arquivo não é informatizado. Tal situação é absolutamente incoerente com a 

ideia de construção de uma rede de atenção à saúde sem que a unidade seja provida dos 

recursos básicos de tecnologia da informação. O sistema de marcação de consultas e 

exames também é deficitário, visto que o sistema por vezes está fora do ar, ocasionando 

insatisfação na prestação do serviço.  

Para que a unidade funcione de forma satisfatória, faz-se necessário uma 

infraestrutura compatível com o serviço a ser oferecido, condições sanitárias e ambientais 

adequadas, dentre outros elementos que são notadamente essenciais para a execução do 

processo de trabalho no âmbito da ESF. 
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 Observa-se que não apenas o interior da unidade necessita de um mínimo de 

conforto, segurança e higiene, mas os arredores e área externa precisam ser coerentes com 

a proposta de promoção à saúde. É necessário assegurar o bem estar dos profissionais de 

saúde e da população, garantindo segurança, conforto e gerando melhorias na qualidade 

de vida. A garantia do direito à saúde e ao atendimento aos serviços é hoje um dos maiores 

desafios do SUS. Sendo que na USF acontece o primeiro contato de acolhimento e o local 

prioritário para que o exercício da clínica do cuidado aconteça, espera-se que esse local 

apresente infraestrutura adequada para receber a população. As falas dos idosos sobre a 

infraestrutura da unidade são essencialmente negativas: 

 

“Aqui não tem como atender direito, o prédio é velho, nunca teve uma 

reforma. Eu só consigo ficha aqui se sair de madrugada para pegar ficha 

ai eu pego, mas depois das 5:30 não pega mais, e só marca consulta duas 

vezes por semana” (MJN 61 anos). 

 

“O sistema que marca os exames nunca tá funcionando, a gente tem que 

esperar a boa vontade” (MCF 78 anos). 

 

“O descaso com a saúde é muito grande, esse posto não têm condições 

de atender as pessoas que preste. Quando a pessoa faz confusão é 

porque é ignorante, mas paciência têm limite, hoje vou voltar para casa 

novamente sem resolver nada, porque como eles disseram o sistema 

está fora do ar” (GLS 70 anos). 

 

“Aqui também não têm material, sempre está faltando as coisas. Para a 

dentista também, de que adianta ter uma dentista se não tem material, 

vir para a dentista só para olhar a boca e não poder fazer nada, também 

não resolve, têm muita coisa para melhorar para poder resolver os 

problemas das pessoas que vêm aqui” (SABS 64 anos). 

 

 

Considerando umas das diretrizes da PNSI, ou seja, atenção integral, integrada à 

saúde da pessoa idosa, observamos que a atual organização da rede SUS necessita 

consolidar na prática os direitos legais alcançados para as pessoas idosas.  A unidade de 

saúde que deveria estar bem estruturada, por ser o provedor desse primeiro contato 

usuário-SUS, tem dificuldade em garantir o atendimento que os idosos necessitam, pela 

falta de medicamentos, de materiais, pela dificuldade no atendimento aos serviços da 

rede.  
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 Essa situação se acentua quando analisamos às condições sócio econômica dessa 

população, que vive no contexto de violência exacerbada, de condições sanitária 

inadequada, na qual se misturam a exclusão social, os baixos salários dos idosos que 

limitam o acesso a bens de consumo como alimentação e moradia adequadas; além disso, 

às limitações físicas, a falta de aporte social também é um problema a ser considerado. 

Enfim, são vários os fatores que influenciam a situação de saúde dessas pessoas e as 

representações sobre o atendimento na USF. 

 Corroborando com Sá (1995), quando afirma que a representação não vem do 

nada, ela encontra sempre um terreno do já pensado, cultivado de conceitos e ideias, é o 

que acontece com as representações dos idosos sobre o atendimento nas unidades de 

saúde. Não é de hoje que assistimos à forma desrespeitosa como a saúde do cidadão é 

tratada pelo estado. Somos quase diariamente bombardeados por notícias e denúncias dos 

desvios dos recursos financeiros da saúde e da corrupção que se alastrou em nosso pais. 

O olhar do idoso sobre o atendimento se apoia nesse pensamento já constituído e de suas 

experiências nas unidades de saúde.  

A falta de estrutura adequada compromete o atendimento resultando em 

insatisfações. Observamos essa insatisfação e várias situações de conflitos que podem 

acarretar agravos à saúde dos idosos. O espaço que deveria ser de acolhimento, se 

transforma num espaço de revolta e angústias por não conseguir a atenção necessária   

para resolução dos problemas de saúde. A pouca atenção com a saúde e a qualidade de 

vida dos idosos, reforça o sentimento de isolamento e desamparo apreendidos nas falas 

dos participantes. 

 

2. Experiência 

 

2.1 Vínculo 

 

Observou-se que parte dos idosos não frequenta com regularidade a unidade de 

saúde, somente busca a unidade quando estão com a saúde comprometida, precisando de 

receita e remédios. Segue alguns relatos dos participantes da pesquisa sobre a questão; 

 

“Só venho aqui quando preciso, quando estou com algum problema” 

(GLS 70 anos). 
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“Só venho aqui mais para pegar a receita, e quando eu saio com minha 

receita eu fico satisfeita. Quando venho, fico uma hora esperando, mas 

quando sou atendida saiu logo porque venho somente para pegar a 

receita” (CMS 65 anos). 

 

“Minha experiência, como eu uso essa unidade, é para fazer as consultas 

e pegar a receita para pegar os remédios” (ICO 78 anos). 

 

“Eu só venho aqui quando não tem mais jeito, quando estou precisando 

mesmo, e mesmo assim recebo essa maçada. Nunca participo de nada 

aqui não, e acho muito difícil isso aqui melhorar, já faz muito tempo 

que isso é assim” (FR 72 anos). 

 

Percebe-se que parte dos idosos participantes dessa pesquisa, mostram pouca 

integração com a USF, se limitando a vivência da consulta. Nota-se, que para eles a saúde 

parece estar intimamente ligada com a prescrição e a medicalização. As falas revelam que 

o atendimento na unidade necessita implementar novas estratégias de acolhimento para 

que os usuários participem mais de ações educativas e de promoção da saúde. Sabe-se, 

que a unidade já desenvolve ações na tentativa de manter vínculos com os usuários, mas 

é preciso fortalecer os laços afetivos e efetivo com os idosos, vislumbrando à tomada de 

consciência, de corresponsabilidade e de empoderamento do idoso com a sua saúde. 

 

2.1 Atendimento médico 

 

Os idosos apresentam satisfação ao que se refere ao atendimento médico. Segue 

alguns relatos 

 

“O médico é muito bom, atende a gente muito bem, é educado, o 

problema é só quando a gente precisa de médico, outros médicos que 

não tem aqui e de exames dependendo do tipo, pode esperar muito 

tempo, não é de acordo com a urgência que precisamos” (MFA 78 

anos). 

 

“Gosto muito do meu médico, ele é muito bacana, conversa com gente, 

explica as coisas para a gente, o pessoal é bacana” (SABS 64 anos). 

 

Conforme Waldow (2001), o cuidado em saúde implica numa relação 

interpessoal, constituída de atitudes humanizadas, em que as peculiaridades do indivíduo 

sejam consideradas, de forma respeitosa, compreensiva e com planejamento de ações com 

o outro.  
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Nas falas identificam-se ações relevantes que contribuem para o bem estar e a 

saúde do idoso, apontando a importância da relação sócio afetiva entre médico e o idoso. 

O idoso ao procurar a unidade constrói a expectativa de encontrar um profissional 

comprometido com o ser humano, capaz de transmitir conforto, carinho, amparo e de 

apresentar disponibilidade para ao diálogo, e acima de tudo disposto a resolver os seus 

problemas de saúde. 

 

2.2 Atividades educativas em saúde 

 

Apesar das dificuldades ora representadas para o atendimento adequado, como já 

foi pontuado ao longo da discussão, os profissionais da unidade buscam estabelecer 

vínculos com os usuários, através de eventos culturais, do desenvolvimento semanal de 

práticas corporais, de palestras e seminários. A equipe USF desenvolve um projeto que 

busca reunir os idosos que são assistidos pela unidade, em que se realizam atividades 

educativas, recreativas e ações de cidadania. O projeto “Conviver para melhor viver”, é 

uma iniciativa da USF, que integraram-se às atividades do PRO-PET SAÚDE e a 

disciplina Saúde e Cidadania da UFRN –SACI. Abaixo as falas dos idosos: 

 

“Essas reuniões levanta a gente, a gente aprende muito, é muito animado, 

tem reuniões que a gente se encontra, tem o forró, é um tipo de lazer, 

como eu vivo sozinho, Dr. Jasiel é um médico animado com a gente” 

(FDC, 68 anos). 

 

“Os nossos encontros aqui é para dançar, brincar, pular, lanchar, as vezes 

vem 5, 6 meninas de farmácia da UFRN vem aqui e faz algumas palestras. 

Minhas experiência aqui é muito boa para dançar, brincar, a gente é quase 

família” (MSC, 72 anos). 

 

As ações desenvolvidas pelos profissionais na unidade são notórias, observa-se 

que a equipe de saúde tem investido esforços na implementação de novas abordagens 

tecnológicas para o atendimento qualificado das necessidades dos idosos. No entanto, 

observa-se a necessidade de se buscar estratégias que permitam uma participação maior, 

e de implementar formas de facilitar a acessibilidade do idoso aos exames e consultas 

especializadas, bem como pensar em estratégias que possibilitem o acesso às consultas 

na unidade, considerando as peculiaridades que envolvem as dificuldades e limitações 

apresentadas pelos idosos desta pesquisa. Acrescenta-se ainda a necessidade de estimular 

a participação da família no cuidado ao idoso, conscientizando-os dos fatores que 
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envolvem o envelhecer e da suma importância da família no amparo aos idosos, 

contribuindo assim, para uma melhor qualidade de vida para essas pessoas.   

Ressalta-se que as representações sociais apreendidas sobre ao atendimento na 

USF, corroboram com os dados do estudo de Mendes(2009), em que foi possível analisar 

representações negativas ao atendimento, sendo essas de cunho organizacional. Ficou 

evidente também que há pouca integração dos idosos com o serviço, salientando a 

necessidade de ações educativas e de promoção da saúde para a pessoa idosa. Assinala-

se, a necessidade de utilização da estratégia de acolhimento, por ser considerada 

fundamental à reorganização do processo de trabalho de forma a atender a todos que 

buscam o atendimento na USF, fortalecendo assim, os princípios do SUS. 

Por fim, não se pode deixar de apontar a importância do SUS para a população 

brasileira. Compreende-se que o SUS precisa de avanços importantes na implementação 

de suas propostas, mas é salutar assinalar a grandeza dos princípios que rege o sistema, 

com destaque para o princípio da Universalidade, que garante independentemente de cor, 

raça, etnia, classe social, brasileiro e/ ou estrangeiro, a todos o direito ao atendimento. O 

SUS faz parte da vida dos brasileiros, é dever do Estado, da sociedade lutar pelo 

fortalecimento dele, nessa perspectiva é que se inseri a importância dessa pesquisa. É 

relevante enfatizar que o modelo de Atenção à Saúde do Brasil é referência internacional. 

Acrescenta-se ainda, que o atendimento na ESF fortalecido diminui as internações 

hospitalares, as doenças evitáveis em crianças; adultos e idosos; diminui as consultas 

urgentes e melhora a auto percepção da saúde. 

Enfatiza-se a relevância da proposta das Redes de Atenção à Saúde – RAS do SUS 

pelos impactos significativos para a saúde, para isso, exige-se mudanças profundas que 

permitam superar o sistema fragmentado ainda vigente. É necessário que os conjuntos de 

serviços de saúde estejam vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns 

e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 

contínua e integral, coordenada pela atenção primária à saúde prestada com qualidade e 

de forma humanizada, organizando-se de forma, em que todos os níveis de atenção à 

saúde são igualmente importantes (MENDES,2010).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou apreender as representações sociais sobre o atendimento na 

Unidade Saúde da Família construídas por idosos, a partir do discurso circulante entre 

esses sujeitos como explicações de sua realidade.   

Os mecanismos de apropriação de conhecimentos presentes no grupo, 

provavelmente são fundadas por informações socialmente construídas, em que se 

propagam a precária situação do sistema de saúde brasileiro, adicionalmente também, 

estão presentes, as redes de comunicação e informação, que colaboram com a veiculação 

de denúncias sobre a precariedade dos serviços de saúde prestados à população, com os 

recorrentes escândalos envolvendo corrupção com os recursos financeiros da saúde e com 

as situações vivenciadas nas unidades de saúde. 

Os resultados permitiram identificar que os conteúdos acerca do atendimento na 

USF mostrou conotações negativas, cujo núcleo central é composto pelos campos 

semânticos péssimo e desrespeitoso. Sendo o horário limitado de atendimento, falta de 

medicamentos, dificuldade para agendar consultas e exames e a precariedade da estrutura 

física da unidade, os aspectos mais assinalados.  Situação essa, que se acentua, por ser um 

grupo populacional de classe menos favorecidas da sociedade, fruto de uma realidade, na 

qual se misturam a exclusão social, os baixos salários dos idosos que limita o acesso a 

bens de consumo; como alimentação e moradia adequadas. 

Nesse contexto, de estrutura pouco adequada (organizações dos serviços, estrutura 

física) e a dificuldade de insumos financeiros, podem comprometer e acarretar mais 

agravos a saúde dos idosos. As unidades de saúde que deveriam ser um lugar de 

acolhimento, se transforma num espaço de insatisfação e angústia para os idosos, pela 

dificuldade na atenção para a resolução dos seus problemas de saúde. A pouca atenção 

do poder público com a saúde e qualidade de vida dessa população, reforça o sentimento 

de isolamento e desamparo aprendidos nas falas do grupo alvo dessa pesquisa.  

Os dados analisados revelam a existência de restrições no sistema que podem 

comprometer a sua estrutura de organização e funcionamento, pode implicar a exclusão 

de indivíduos cujas condições precárias de vida já os mantém à margem da sociedade. 

Nesse sentido, como explicar as políticas e leis direcionadas a pessoa idosa, que 

objetivam, no âmbito do Sistema Único de Saúde, assegurar atenção integral à saúde da 
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população idosa, enfatizando o envelhecimento saudável e ativo e a autonomia dos idosos 

e que, na pratica desconsideram a precariedade dos serviços prestados. 

Compreende-se que a utilização dos serviços de saúde resulta da interação de 

fatores individuais, sociais e organizacionais. Os resultados deste trabalho apontam para 

a necessidade de melhoria na infraestrutura da unidade; organização dos serviços; 

insumos financeiros; corresponsabilidade entre serviços de saúde, profissionais e 

população e de pensar em práticas sociais de atendimento adequado e medidas para que 

os serviços de saúde se adequem às necessidades dos idosos, e faça valer os direitos 

assegurados pela legislação brasileira.  

É preciso que se criem mais espaços para que a população idosa se manifeste, viva 

com dignidade, com respeito e amor. Para isso, é necessário que se tenham ações práticas 

e efetivas, adotando novas formas de compreender e gerir a velhice, reafirmando cada 

vez mais o espaço de visibilidade da pessoa idosa na sociedade.  

Importante ressaltar, que evidenciou-se nas entrevistas, como aspecto positivo a 

satisfação quanto ao atendimento médico, pois a consulta, a forma de tratamento, a escuta 

qualificada atende as expectativas dos idosos. Entretanto, apontam a necessidade de mais 

médicos.  

Por outro lado, vale enfatizar o trabalho desenvolvido pela gestão de Felipe 

Camarão e da equipe de multiprofissionais da unidade, que apesar das dificuldades 

impostas pelo poder público, pela deficitária infraestrutura, buscam dinamizar a produção 

de um ambiente social e cultural mais favorável para a população idosa. Através do 

estabelecimento de vínculos e parcerias com a comunidade, com a UFRN desenvolvem 

atividades de promoção, manutenção e melhoria da saúde dos usuários. Importante 

ressaltar também, o compromisso e a responsabilidade das equipes com o trabalho, com 

a formação continuada, objetivando assegurar a qualidade do atendimento. 

Faz- se necessário, maior envolvimento dos Distritos Sanitário do Município, da 

Secretária Municipal de Saúde na implementações de ações que garanta a qualidade dos 

serviços prestados à população. A situação desvelada pelos idosos, não se trata de uma 

realidade situada apenas na unidade de Felipe Camarão, mas também de outras unidades. 

Para reorganização do Sistema Único de Saúde é indispensável que ocorram mudanças 

no âmbito das unidades de saúde e em outras partes do sistema. 

Por fim, sabe-se das limitações relativas a este estudo, nesse sentido, apontamos 

a necessidade de novos estudos, que possam identificar mudança nas representações, já 

que as mesmas não são estanques e transformam-se a cada realidade. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 CURSO DE MESTRADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O ATENDIMENTO EM 

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: um estudo de representações sociais com 

idosos”. Esta pesquisa está sendo realizada por Ivanilda Maria Freire, como parte de seu 

projeto de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, pelo Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem os objetivos 

de conhecer o atendimento oferecido aos idosos em Unidades de Saúde da Família (USF) 

a partir de representações sociais; apreender representações sociais sobre envelhecimento 

construídas por idosos atendidos nas USF e verificar se o atendimento oferecido aos 

idosos atende as suas expectativas. 

Com este estudo, se buscará traçar políticas junto às autoridades governamentais e 

entidades profissionais, objetivando adequar às condições e realidade social local às 

necessidades e interesses da saúde do idoso, enquanto especialidade fundamental para a 

assistência a essa faixa-etária da população. 

Sua participação é voluntária, o que significa que o (a) Sr. (a) poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

ou penalidade. Caso decida aceitar o convite, o (a) Sr. participará de uma entrevista com 

perguntas sobre sua satisfação ou não sobre este atendimento e sobre sua percepção acerca 

do envelhecimento. A entrevista será gravada e ao finalizar você poderá ouvir a gravação 

e verificar se está de acordo com o relatado. Caso alguma pergunta lhe cause 

constrangimento de qualquer natureza, você tem o direito de se recusar a responder as 

perguntas. 

 Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, relativos ao 

constrangimento e informações confidenciais. Tais riscos serão amenizados através de 

seu anonimato e o horário e local da entrevista serão de sua escolha, de forma que se sinta 

à vontade e em privacidade.  
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Se o (a) Sr (a) tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para o senhor (a). Se o senhor (a) sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o senhor (a) será indenizado pela 

pesquisadora responsável. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita em conjunto, de forma a não identificar os voluntários, nem suas 

respostas. 

O (a) Sr (a) ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida ou informação 

poderá ser esclarecida diretamente com a coordenação do estudo, nos telefones e/ou 

endereços a seguir:  

Pesquisadora: Ivanilda Maria freire (ivanilda.freire@ifrn.edu.br) – (84)9931-9224. 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva/ CCS/Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN – Av. Nilo 

Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN – Telefone (84) 3342-5003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ 

Natal/RN, _______/______/______  

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

 

Pesquisador responsável: 

 

Ivanilda Maria Freire - Departamento de Odontologia – Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedo Polegar Direito 

mailto:ivanilda.freire@ifrn.edu.br
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 CURSO DE MESTRADO 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Pesquisa: “O ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: um 

estudo de representações sociais com idosos” 

 

Mestranda: Ivanilda Maria Freire 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria do Socorro Costa Feitosa Alves 

Data:/    /  

 

Parte 1 

 

1.1 Dados de identificação  

1.2 Idade:  

1.3 Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

1.4 Religião: 

1.5 Estado civil 

1.6 Grau de escolaridade: 

1.7 Tipo de trabalho: 

1.8 Renda familiar: 

1.9 Situação de moradia: 

1.10 Tempo de frequência na USF: 

1.11 Tipo de patologia 

 

Parte 2: Teste da Associação Livre de Palavras 

Atendimento ao idoso faz-me pensar em... 

(Diga até 5 palavras que vêm a sua cabeça e marque com um X a palavra que o sr (a)  

Considera mais importante) 
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Parte 3: Questões sobre atendimento  

 

 

3.1 Fale sobre o atendimento oferecido ao idoso aqui na USF. 

 

 

3.2 Fale sobre sua experiência como usuário nas USF? 
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ANEXOS 
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