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RESUMO 
 
Introdução: Este estudo pesquisa como acontecem as práticas de abordagem e 

cuidados dos profissionais de saúde com o idoso frágil nas Unidades de Estratégia de 

Saúde da Família do Município de Teixeira de Freitas, Região do Extremo Sul da 

Bahia. A Fragilidade em Idosos ainda é um tema muito recente e a gestão de cuidado 

sobre ela ainda é pouco discutida nas práticas da Atenção Básica à Saúde. Métodos: 
Foram entrevistados 05 Agentes Comunitários de Saúde, 05 Enfermeiros e 05 

Médicos do cenário pesquisado, por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado 

que continha perguntas norteadoras capazes de analisar as definições para 

envelhecimento e fragilidade; ações integradas e processos de trabalho com os 

idosos; redes de apoio formais e informais; RAS e intersetorialidade do cuidado aos 

idosos, bem como, o emprego de diretrizes para a gestão do cuidado com o idoso e 

o idoso frágil. As entrevistas foram transcritas na íntegra para, em seguida, serem 

analisadas através do método de Análise de Conteúdo. O estudo trabalhou as 

seguintes categorias: Idoso, este ser Frágil: da sua definição à prática de cuidado e 

papeis das Equipes de Saúde da Família, da família e da comunidade; a família e a 

comunidade no processo de cuidado com o seu idoso; processo de trabalho em Saúde 

da Família na gestão do cuidado ao idoso e ao idoso frágil no Município de Teixeira 

de Freitas; qualificação da equipe para o acompanhamento do idoso e do idoso frágil 

na APS e, Rede de apoio ao idoso, sua família e à ESF. Resultados/discussão: 
Constatou-se que as definições e classificações do envelhecimento e fragilidade são 

baseadas em senso comum e que o cuidado do idoso, robusto ou frágil, acontece de 

maneira similar ao adulto jovem. A abordagem do idoso nos territórios não ocorre de 

forma sistemática, é orientada para a queixa e não conta com muito apoio das redes 

formais e informais do cuidado. Além disso, não há a utilização de critérios de 

identificação do idoso frágil, nem o uso de diretrizes recomendadas pelo MS sobre o 

cuidado com o idoso na APS. As equipes se queixam da falta de mais 

corresponsabilização da família e da comunidade no processo de cuidado com seus 

idosos. Conclusão: Percebeu-se que há a necessidade de realinhamento das 

práticas de cuidados e utilização de protocolos de cuidados aos idosos robustos e 

frágeis na ESF de Teixeira de Freitas para minimização de danos à sua saúde. 

Palavras-chaves: idoso frágil; gestão do cuidado; envelhecimento; idoso; saúde da 

família 



 

ABSTRACT 
 
Introduction: This study researches the approaches and care services of health 

professionals to the fragile elderly in Unidades de Estratégia de Saúde da Família 

(Family Health Strategy Units) in the city of Teixeira de Freitas, in the extreme southern 

region of Bahia, Brazil. The fragility in the elderly is still a recent theme and its care 

management is still hardly discussed in the practices of Primary Health Care. 

Methods: 05 Community Health Agents, 05 Nurses and 05 Doctors from the scene 

were interviewed, through a semi-structured interview questionnaire that contained 

questions capable of analyzing the definitions of aging and fragility; integrated actions 

and work procedures with the elderly; formal and informal support networks; health 

care networks and the intersectoriality of elderly care, as well as use of guidelines for 

care management of the elderly and fragile elderly. Afterwards, the interviews were 

analyzed using the Content Analysis method, where these categories were found: 

Elderly, being Frail: from the definition to care practice and the roles of Family Health 

Teams, the Family and the Community; the family and the community in the process 

of caring for their elderly; Work Process of Family Health in Care Management of the 

elderly and frail elderly in the city of Teixeira de Freitas; team qualification for the 

monitoring of the elderly and frail elderly in APS and, Support networks for the elderly, 

their family and the ESF. Results: This research determined that the definitions and 

classifications of aging and fragility are based on common sense, and that elderly care, 

robust or frail, happens in a similar way to young adults. The approach towards the 

elderly in these territories does not occur systematically and is oriented towards 

complaints, lacking support from formal and informal care networks. Furthermore, 

neither an identification criteria of the frail elderly, nor recommended guidelines by the 

Ministry of Health about elderly care are used in basic health care. The teams complain 

about the lack of a collective responsibility in families and the communities in the 

process of caring for their elderly. It became apparent that there is a necessity for 

realignment of the care practices and usage of care protocols for robust and fragile 

elderly in the family health strategy in Teixeira de Freitas to minimize health damage. 

 

Keywords: frail elderly; care management; aging; old; family health 
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1 INTRODUÇÃO  

 A síndrome da fragilidade em idosos provoca maior vulnerabilidade e aumenta 

os custos com a saúde desta população. Cuidar do idoso frágil de forma integral ainda 

é um grande desafio para os profissionais de saúde. Conhecer e acompanhar o idoso 

em fragilidade requer uma abordagem holística e integradora para garantir a 

manutenção de sua qualidade de vida e saúde. Investigar um idoso frágil requer um 

olhar minucioso e experiência por parte do profissional de saúde. 

 A inquietude que motivou este estudo veio a partir da percepção do aumento 

de internações de idosos em fragilidade e síndrome da fragilidade em um Hospital 

público, utilizado como campo de estágio e aulas práticas do curso de Graduação em 

Enfermagem de uma Faculdade Privada, ambos no Município de Teixeira de Freitas. 

Esta inquietude permitiu identificar, por meio de um levantamento dos motivos das 

hospitalizações desses idosos que, muitas destas internações decorriam de 

complicações de doenças e condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde. As 

condições mais identificadas foram: doenças endócrino-metabólicas, especialmente 

diabetes e suas complicações; doenças cardiovasculares, principalmente 

descompensações da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca; doenças 

respiratórias como pneumonia e agudização de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 

além de condições geradas por sarcopenias, perda da força muscular e disfunções da 

mobilidade, como fraturas e quedas. Grande parte das internações de idosos com 

características de fragilidade neste Hospital foi decorrente de agudização de 

condições crônicas, que necessitam de acompanhamento e gestão do cuidado pela 

Estratégia Saúde da Família.   

 No Brasil a legislação considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior 

a 60 anos. No entanto, a definição estabelecida apenas a partir da idade não abarca 

todas as especificidades do envelhecimento. Há de se considerar também aspectos 

sociais, culturais e econômicos para uma definição de envelhecimento coerente e 

capaz de ordenar políticas de envelhecimento sadio e ampliação da expectativa de 

vida saudável. Em 2050, há a expectativa de mais de 2 bilhões de idosos no mundo. 

O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida fazem surgir 

demandas destinadas a esse segmento da população que exige ações de saúde 

específicas (AMORIM e PESSOA, 2014). 

 Com o envelhecimento populacional, o perfil epidemiológico da população 
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brasileira se modificou. Nas últimas décadas, o Brasil passou de um perfil de 

mortalidade eminentemente infeccioso, para um perfil caracterizado pelo grande 

aumento das doenças crônico-degenerativas, violências e ressurgimento de algumas 

doenças infeciosas já conhecidas. Tais situações reduzem o tempo de vida saudável 

da população, especialmente a de idosos (CAMARGOS e GONZAGA, 2015). 

 Mesmo havendo políticas norteadoras para a saúde e direitos dos idosos, há 

também grandes dificuldades e precarização da sua implementação, como aquelas 

relacionadas pela inadequação de capacitação de recursos humanos e captação de 

recursos para a garantia de seu emprego. O envelhecimento no Brasil é protegido por 

diretrizes, entretanto, na realidade da vida diária, não se fazem de forma completa e 

eficiente (CRUZ, CAETANO e LEITE, 2010). 

 Pela Lei Orgânica nº. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde 

(SUS), ao idoso é garantido o direito a preservação da sua autonomia, sua integridade 

física e moral, bem como a integralidade da assistência e a fixação de prioridades com 

base na epidemiologia. Para a Portaria nº. 2.528/2006 que dispõe sobre a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o cuidado desse segmento populacional há de 

ser integral e em conformidade com os princípios norteadores e diretrizes do SUS, 

bem como a Política Nacional do Idoso, num propósito que direcione a promoção do 

envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria da sua  capacidade funcional, 

a prevenção de doenças, a recuperação da saúde e a reabilitação daqueles que 

venham a ter a sua capacidade funcional prejudicada.  

 Considerando ainda as diretrizes destas políticas, seu alcance ainda precisa 

incluir a agenda de capacitação de recursos humanos especializados para estas 

demandas. Em termos legais, o Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003) expõe a 

necessidade de intersetorialidade e direito à saúde ao idoso por intermédio do SUS 

de maneira que o assegure acesso universal e igualitário, articulado e contínuo para 

as ações e serviços de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, com 

todas as oportunidades e facilidades que possam preservar sua saúde física e mental 

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade, além de estimular a eliminação de preconceitos e valorização 

social dos idosos.  

 Para fomento de toda essa legislação, fica exposto que a Constituição Federal 

de 1988 determina que a concepção de saúde é entendida como direito de cidadania: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
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econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.”  

 Sendo a porta de entrada para o SUS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

tem papel crucial no cuidado aos idosos. Este cuidado deve ser multicultural e 

envolver a diversidade de seus aspectos sociais, de valores, de crenças e de estilo de 

vida, bem como de sua família e comunidade onde vive. Cuidar é uma pratica que 

absorve os conceitos de integralidade e longitudinalidade para promover o bem-estar, 

a cura, o enfrentamento de dificuldades de sobrevivência e guiar as práticas dos 

profissionais de saúde na ESF e demais níveis de complexidade da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 A integralidade do cuidado ao idoso volta-se para a capacitação, sensibilização 

e instrumentalização de profissionais no observar e agir para atendimento das 

necessidades de promoção de vida saudável, minimização de incapacidades e 

redução de eventos adversos à sua saúde. Ações integrais em saúde favorecem a 

manutenção da autonomia e independência de idosos por maior tempo possível 

através de ações planejadas e discutidas de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, 

desenvolvidas em espaços compartilhados de valorização da vida e intermediada por 

profissionais ativos e sensíveis ao acolhimento de suas demandas (SANTOS, 

TONHOM e KOMATSU, 2016). 

 A manutenção da saúde do idoso é amparada pelo cadastramento/atendimento 

gerontológico ambulatorial e feito no território por pessoal preparado para atender 

suas demandas e particularidades. É preciso também que seja bem delineada a 

implantação de programas de atenção domiciliar para os idosos impedidos de 

locomoção e chegada aos serviços de saúde, assim como, fortalecimento das frentes 

de atuação em reabilitação que se direcionem por protocolos e diretrizes da geriatria 

e gerontologia. O objetivo disso é a minimização de sequelas decorrentes do agravo 

à saúde do idoso, especialmente naqueles em situação de fragilidade, com propostas 

de treinamento, capacitação dos profissionais e orientações a cuidadores que 

participam do processo de cuidar desses idosos (BRASIL, 2003). 

 As necessidades de saúde da população, a priorização das intervenções 

clínicas e sanitárias a partir de seus problemas sociais e de saúde, a identificação de 

critérios de risco e de vulnerabilidade, bem como sua resiliência e busca pelo serviço 

direcionam a programação e implementação das atividades de atenção à sua saúde 
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que estimulam o surgimento de novas atitudes entre as pessoas e do coletivo para 

favorecerem mudanças para um estilo de vida mais saudável e sustentável (BRASIL, 

2017). 

 Estar atento e disponível para o cuidado com as particularidades do envelhecer 

parece facilitar o diagnóstico precoce e efetivo de situações que exponham os idosos 

às doenças agudas e crônicas. O profissional de Saúde da Família, o idoso e sua 

família devem estar atentos a todos os aspectos que envolvam direta e indiretamente 

à sua saúde, assim como agir preventivamente para que esses eventos não se tornem 

frequentes ou permanentes, mediados por um plano de cuidados compartilhado e 

decidido em conjunto entre as partes que participam desse processo (WITT et al., 

2014). 

 Na assistência de saúde ao idoso, é necessária a combinação de competências 

técnicas assistenciais, tecnologias de cuidado e diretrizes de monitoramento de sua 

saúde. É indissociável que para essa prática os profissionais utilizem instrumentos e 

protocolos para o reconhecimento e prevenção de danos à saúde dos idosos sob sua 

responsabilidade no território adscrito. Nesse sentido, é fundamental que o 

profissional da APS use tecnologias de cuidado ao idoso que superem as barreiras 

assistenciais e que promovam uma gestão de cuidado mais próxima da realidade do 

idoso e com práticas que o estimulem a comportamentos e atitudes voltados para 

autonomia e aprendizagem ao longo da vida. (WITT et al., 2014). 

 O aumento da população idosa, que precisa de cuidado, é um desafio para os 

sistemas de saúde e seguridade social do país. Cuidar de idosos, saudáveis ou 

frágeis, é uma responsabilidade da família, Estado e sociedade, entretanto, ainda não 

conseguimos definir quais serviços oferecer, como oferecer e por quem oferecer de 

forma suficiente. Idosos com Doenças Crônico-degenerativas (DCD), deficiências ou 

incapacidades em grande parte demandam por cuidados de longa duração. Resolver 

essa realidade empenha a formalização de cuidados de acompanhamento 

qualificados, de longa duração e efetivos, oferecidos por serviços e profissionais 

qualificados para lidar com as múltiplas necessidades da população idosa, tanto na 

ESF, como na média e alta complexidade de atenção à saúde (CAMARANO, 2016). 

 Mesmo a Política Nacional do Idoso prevendo redes de serviços dirigidas para 

os cuidados com os idosos, a família é a principal responsável pelo seu cuidado, 

principalmente quando ele se torna frágil. Para auxiliá-la no desempenho desse papel 

de principal cuidadora, as Equipes de Saúde da Família cumprem a importante função 



 
17 

de compartilhar conhecimentos, de nortear os cuidados e de regular com outros 

pontos da RAS o acesso do idoso e sua família às demais complexidades do sistema 

local de saúde. Para isso ocorrer de forma sistematizada, o desafio é a redução das 

desigualdades sociais de uma população que envelhece a passos rápidos, muni-la de 

informação, conhecimento, educação, boa saúde, bons cuidados e acesso a serviços, 

que garantam qualidade de vida no envelhecimento e que o cuidado profissional seja 

planejado em acordo com o idoso e sua família, para ser factível à sua realidade social 

e econômica (CAMARANO, 2016).  

 Para a otimização do processo de cuidado com o idoso é preciso substituir o 

modelo assistencial opressor, que anula a independência e autonomia para um que 

seja voltado para o crescimento de vínculos e corresponsabilização de quem é 

cuidado, sendo ele idoso ou família. Isso envolve o desenvolvimento de 

comportamentos e atitudes de compromisso, solidariedade, disponibilidade, respeito 

e confiança entre os participantes desse processo para, assim, favorecer os 

processos de interação e participação da gestão da saúde do idoso frágil na APS 

(GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 A gestão e o cuidado da saúde do idoso ainda são um desafio para os 

profissionais da ESF. Ainda é preciso a reorganização da linha de assistência e 

sistematização da gestão do cuidado ao idoso nos serviços de saúde e em espaços 

que sejam capazes de promover a vida saudável por meio de parcerias, 

compartilhamento de recursos e cuidados que integrem as competências do Estado, 

setores, serviços e atores envolvidos no cuidado de idosos robustos ou frágeis. 

Pensar e agir dessa forma possibilitará o alcance de metas pactuadas na assistência 

à saúde do idoso. Cuidados corresponsabilizados e inovadores auxiliam a 

manutenção da independência e autonomia não só do idoso, mas de sua família, com 

práticas menos excludentes e mais adaptadas às realidades individuais de quem 

recebe o cuidado e assim, minimizar o processo de fragilização do idoso e sua 

dependência física e social nas AVDs (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 Ao fazer o levantamento de referencial bibliográfico para esta pesquisa, até o 

momento, poucos foram os estudos que tentam responder como se dá o cuidado com 

o idoso frágil e há um número ainda menor, daqueles que focalizam o contexto desse 

cuidado na Atenção Primária em Saúde. O que se encontra na literatura são pesquisas 

que correlacionam as disfunções provocadas pelo envelhecimento e a fragilidade no 

idoso, porém compreender como as ferramentas utilizadas pelos profissionais para 
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identificar como se dá a o rastreio precoce e o cuidado do idoso frágil ainda são 

reduzidos. 

 O envelhecimento precisa ser encarado como algo natural e esperado nas 

sociedades. Entender como ele ocorre e seus impactos na qualidade de vida das 

pessoas é fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competências dos 

profissionais de saúde. Saber identificar e acompanhar o idoso em situações de 

vulnerabilidade e fragilidade, embasará as práticas dos profissionais de saúde em 

como cuidar desses idosos, de forma que minimize o risco do surgimento de eventos 

adversos à sua saúde. 

 Mesmo sendo descrito na literatura há mais de 30 anos, a fragilidade e a 

vulnerabilidade em idosos ainda precisam de mais discussão sobre as práticas de 

promoção da longevidade saudável e envelhecimento ativo da sociedade. Esta 

dissertação se propôs a contribuir na fomentação da discussão para construção de 

estratégias de valorização do envelhecimento e de suas repercussões na saúde e 

integralidade nas ações de cuidado e acompanhamento dos idosos ativos e em risco 

de fragilidade. Criar condições de debate e entendimento das particularidades sobre 

envelhecer de forma sadia possibilitará aos trabalhadores de saúde, sociedade e 

idosos avançarem nas propostas de linhas e gestão de cuidados eficientes e capazes 

de minimizar os danos provocados pelo envelhecimento e enfrentá-lo de forma mais 

positiva. 

 A percepção do aumento de internações hospitalares de idosos em situação 

de fragilidade por descompensação e agudização das condições sensíveis à Atenção 

Primária a Saúde no cenário pesquisado fez surgir a questão que norteou esta 

pesquisa: O processo de trabalho dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

de Teixeira de Freitas atende as demandas e necessidades referentes à gestão e 

práticas de cuidados ao idoso frágil na Atenção Primária à Saúde? 

 A análise de como ocorre o rastreamento, acompanhamento e cuidado 

voltados aos idosos frágeis de Teixeira de Freitas, Bahia, pode contribuir para a 

elaboração de estratégias de promoção do envelhecimento ativo e com mínimas 

limitações no município. Além disso, o estudo será capaz de estimular os gestores 

municipais de saúde em desenvolver ações pertinentes ao tema em questão, 

facilitando a operacionalização da linha e gestão de cuidado ao idoso do seu município 

e minimização da utilização de recursos de alta complexidade por estes usuários. 

 Visando investigar este tema, o estudo está estruturado em um Referencial 
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Teórico e Temático que aborda o processo de envelhecimento no mundo e no Brasil, 

com as temáticas divididas em subseções que abordam a definição e processo do 

envelhecimento, a expectativa de vida e motivos do envelhecimento da população, 

seus impactos na vida das pessoas e para os serviços de saúde. Propõe também 

diferenciar o envelhecimento natural do patológico e com vulnerabilidades para 

fragilidade, assim como seus riscos à saúde do indivíduo idoso. Ainda traz os direitos 

do idoso na ótica do estatuto do idoso e da Política Nacional da Pessoa Idosa. 

 Em seguida, são apresentados alguns aspectos do cuidado do Idoso na 

Atenção Primária à Saúde. Os assuntos abordados se referem em como a Estratégia 

Saúde da Família desenvolve ações para proteção e promoção à saúde do idoso 

frágil. Levanta-se ainda a discussão de como deve ser a identificação e 

acompanhamento dos agravos dos idosos ativos e frágeis e o processo de trabalho 

das Equipes de Saúde da Família para esta demanda na Rede de Atenção à Saúde. 

 Subsequentemente, serão apresentados os objetivos e procedimentos 

metodológicos. Por fim, apresenta-se os resultados, discussão e considerações finais. 

As últimas seções da dissertação apresentam as referências que nortearam o estudo 

e os apêndices. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 OS ASPECTOS CENTRAIS DO ENVELHECIMENTO: POLÍTICAS, CONCEITOS 

E CUIDADOS 

2.1.1 Política Nacional da Pessoa Idosa: aspectos éticos e legais no cuidado do 
Idoso 
 A atenção à saúde do idoso e os fundamentos teóricos sobre o envelhecimento 

populacional ainda são desafios para a saúde pública (CRUZ, CAETANO, LEITE, 

2010). O aumento da população idosa no país suscita a necessidade de reformulação 

do sistema de saúde para melhor acompanhamento e cuidado deste grupo 

populacional, com base nos princípios do SUS e, levando-se em conta suas 

características e necessidades particulares. Para esta demanda, os órgãos e 

entidades do Ministério da Saúde precisam readequar seus programas, projetos e 

atividades. As condições para promover a autonomia, integração e participação do 

idoso de forma efetiva na sociedade devem reafirmar seu direito constitucional à 

saúde através da reorganização da RAS e garantia da ampliação da resposta do 

Estado e sociedade na defesa das necessidades da população idosa (BRASIL, 2006). 

 O Estado e a sociedade são corresponsáveis em garantir os direitos 

fundamentais do idoso na oferta de condições de saúde, dignidade e bem-estar, 

previstos pelo Estatuto do Idoso, criado em 2003 pela Lei Federal nº. 10.741. Segundo 

o Estatuto, o idoso tem o pleno direito à vida, à cidadania, à educação, cultura e lazer 

com oportunização de acesso aos serviços que contemplem estas atividades nas mais 

amplas formas de acontecimentos. No campo da saúde, o texto preserva-lhe o direito 

à atenção integral à sua saúde de acesso universal, prioritário e longitudinal aos 

serviços de saúde em toda a RAS, tanto para as ações de promoção à saúde, quanto 

para as ações de prevenção de doenças, tratamento, cura e reabilitação. Para que 

esta demanda seja atendida, é fundamental que ocorra adequação dos currículos de 

formação profissional e reformulação das metodologias voltadas para o 

acompanhamento do cuidado e reconhecimento do processo de envelhecimento, 

respeito, valorização do idoso e produção de conhecimento sobre esta agenda 

(BRASIL, 2003). 

 Os idosos têm o direito aos benefícios de aposentadoria, pensão e assistência 

social articulada para garantia de recursos à sua subsistência com concessão do 

benefício mensal de um salário mínimo. O idoso ainda possui o direito à moradia digna 
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com sua família ou em lares de longa permanência de caráter público ou privado, 

capazes de oferecer padrões de habitação compatíveis com suas necessidades, além 

de ter prioridade nos programas de habitação, meios de transporte e serviços de 

proteção social e de saúde (BRASIL, 2003). 

 No Brasil, é criminalizada a discriminação da pessoa idosa, bem como deixar 

de prestar qualquer tipo de assistência a ela ou ainda, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, abandonar idosos e não prover suas necessidades básicas. A 

exposição da sua integridade física ou psíquica aos riscos também é considerado 

crime e passível de criminalização. Aquele que submete o idoso a condições 

desumanas, degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis à sua 

vida e saúde se torna criminalizado (BRASIL, 2003). Em termos constitucionais, os 

filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar seus pais na velhice, carência e 

enfermidade (BRASIL,1988). 

 Quando as pessoas chegam à velhice, é imprescindível que haja cuidados e 

atenções especiais aos idosos com leis protetivas e efetivas, para que eles não sejam 

marginalizados e nem desrespeitados pela sociedade, família e poder público. De 

forma geral, é dever do Estado e sociedade a preservação dos direitos sociais, de 

convívio, de saúde, de bem-estar e mecanismos que fortalecem o processo de 

envelhecimento digno. Quando estes direitos não forem assegurados, configuram-se 

crimes contra o idoso, sendo cabíveis medidas administrativas, penais e civis a quem 

não os assegurem ou dificultem o seu direito à dignidade e cidadania (WAQUIN, 

2010). 

 

2.1.2 Cuidados e aspectos fisiológicos do envelhecimento: senescência e 
senilidade  
 “O envelhecimento se caracteriza por uma redução da capacidade de 

adaptação homeostática às situações de sobrecarga funcional” (PAPALÉO NETTO, 

2007). Envelhecer é heterogêneo e cada indivíduo o enfrenta e vivencia de forma 

diferente. Independentemente de onde ocorra geograficamente, o envelhecimento é 

algo dinâmico e que começa no nascimento do ser humano. Envelhecer merece ser 

entendido como algo natural, que requer adaptações para um processo fisiológico 

ativo e pouco limitante ao homem (MINAYO e COIMBRA, 2002). 

 O processo fisiológico de envelhecimento se dá pela senescência. O 
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envelhecimento saudável envolve a diminuição esperada da funcionalidade, sem que 

haja grandes repercussões negativas ao indivíduo e deve ser enxergado como algo 

diferente de incapacidades e doenças (PAPALÉONETTO, 2007). Em contrapartida, a 

senilidade relaciona-se com o envelhecimento patológico que interfere na qualidade 

de vida do ser humano. E é nessa senilidade que o idoso possui grande necessidade 

de cuidado e prevenção de complicações de suas doenças (SEBASTIÃO, 

ALBUQUERQUE, 2011). 

 O envelhecimento é modulado por fatores intrínsecos e extrínsecos aos 

indivíduos. Os aspectos internos estão relacionados aos processos biológicos 

humanos e os externos são decorrentes do surgimento de doenças, poluição, 

violência e questões de exposições ambientais. Tanto nos processos internos, quanto 

nos externos, o profissional de saúde pode intervir para minimizar riscos aos quais os 

idosos podem ser submetidos com o decorrer do envelhecimento (SMELTZER e 

BARE, 2005). 

 Os idosos utilizam suas reservas fisiológicas para manutenção de sua 

homeostase. Tanto nas doenças agudas ou na agudização de doenças crônicas, 

podem ocorrer a falência ou disfunções severas dos sistemas orgânicos devido ao 

reparo celular diferenciado no idoso. Este reparo celular diferenciado também é capaz 

de declinar a função imunológica do idoso, o que o torna mais suscetível a processos 

infecciosos com mais frequência que o adulto jovem. Estas disfunções acarretam 

consequências sensoriais, metabólicas, cardiovasculares, neurovasculares, 

respiratórias e morfológicas danosas a estes indivíduos (MOTTA, 2013). 

 O idoso é menos tolerante a perdas e ganhos rápidos de volumes líquidos. Isso 

ocorre devido ao declínio de sua capacidade ventricular, diminuição de seu débito 

cardíaco e maior dependência de oxigênio para função cardíaca mínima, aumentando 

seu risco para congestão pulmonar e disfunção diastólica (SMELTZER e BARE, 

2005). 

 As modificações na composição corporal do idoso ocorrem devido à diminuição 

da massa muscular magra, ao acúmulo de gordura e à perda de água corporal em 

decorrência da oxidação celular e do DNA no processo de envelhecer. Estas 

condições o tornam mais vulnerável às distrofias, quedas e mais sensível à 

desidratação (MOTTA, 2013). 

 Com o passar dos anos, o ser humano desenvolve uma maior perda de 

mobilidade e elasticidade provocadas pelo acúmulo de cálcio articular, a filamento das 
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vértebras, redução dos discos intervertebrais, arqueamento dos membros inferiores, 

cifose dorsal e achatamento do arco plantar. O risco de queda em idosos é uma 

constante. Este risco pode estar relacionado ao fato de ocorrer a perda da força 

muscular, lentidão na marcha e mudanças no metabolismo ósseo que se acelera com 

o envelhecimento (PAPALÉO NETTO, 2007). 

 À medida que a idade evolui, menos tolerante às mudanças homeostáticas e 

mais vulnerável o ser humano se torna. O risco de adoecer e morrer em virtude do 

próprio processo de envelhecimento aumenta à medida que a idade avança. O 

envelhecimento rápido da população implica em desenvolver ações em saúde e 

conscientização da importância de hábitos de vida saudáveis para o enfrentamento 

da longevidade sadia. Contudo, é de extrema importância saber discernir o que é 

consequência do envelhecimento daquilo que é decorrente de processos patológicos 

que são frequentes nessa fase da vida (FREITAS et al., 2016). 

Não há possibilidade de intervirem algum ponto do sistema de modo a 
afetá-lo de maneira global e alterar o curso das mudanças ao longo do 
tempo. Em outras palavras, é por esse motivo que, dificilmente, existirá 
o elixir da juventude, o gene que controla o envelhecimento ou o 
tratamento rejuvenescedor (FREITAS et al.,2016, p.126). 

 Minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento requer a ampliação da linha 

de cuidado com o idoso para estimulá-lo a ter um estilo de vida mais saudável. A 

valorização do idoso é alcançada com a elaboração de medidas de promoção e 

proteção a sua saúde e sua inserção na sociedade para que o envelhecimento seja o 

mais natural possível (BRASIL, 2006; LINCK, 2015; SEBASTIÃO, ALBUQUERQUE, 

2011). 

 A preferência da gestão da saúde ocorrer através da luz da ESF é proposta 

pelo Pacto Pela Saúde. Nele, a organização do serviço deve ser orientada pela 

promoção da vida saudável e prevenção de danos na ESF, no vínculo com seus 

usuários e no alcance de resolubilidade suficiente para evitar agravos e melhorar a 

situação de saúde das pessoas longitudinalmente e na sua integralidade por 

intermédio de equipes e redes assistenciais envolvidas em um trabalho sistemático 

(BRASIL (b), 2006).  

 Como o foco é manter a maximização da independência funcional e autonomia 

do idoso com estratégias que promovam a saúde e previnam a fragilidade, a equipe 

de Saúde da Família deve estar atenta à pessoa idosa e entender que a atenção 

integral, preferencial e acolhedora da ESF irá lhe encorajar a adotar posturas que 
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favoreçam o envelhecimento ativo e saudável. O cuidado com o idoso deve ser cada 

vez mais interdisciplinar e multiprofissional, envolver a RAS, ter apoio matricial e 

atividades intersetoriais que confiram maior conforto e segurança a ele durante sua 

senescência. Entretanto, a dificuldade em se trabalhar em equipe e com uma RAS 

sustentada são grandes obstáculos para assegurar ao idoso uma atenção integral à 

sua saúde (BRITO et al., 2015). 

 Em geral, a população idosa que mais precisa de cuidados em saúde é a de 

idosos longevos. Este é um grupo populacional que cresce rápido e pode chegar a 

mais de 13 milhões em 2050. Considerando essa expectativa populacional, é 

necessário que seja pensado e instituído práticas intersetoriais de cuidados em saúde 

que promovam a sua completa definição e desenvolvimento por meio de estratégias 

de cuidados que proporcionem aos indivíduos um envelhecimento saudável, a 

discussão de atitudes de enfrentamento positivo para busca de saúde contínua e 

direcionado a toda população, não apenas a de idosos e assim, permitir e discutir o 

acesso aos serviços de saúde durante todas as fases da vida humana em sociedade 

(CAMARANO, 2016). 

 

2.1.3 Impactos do envelhecimento na Atenção à Saúde: do “ficar velho” a 
“precisar ser cuidado” 
 O envelhecimento ainda não possui definição precisa. Além dos limites 

fisiológicos, psicológicos e sociológicos, há de se considerar também os aspectos 

culturais e percepções do mundo contemporâneo para explicação e enfrentamento 

deste processo humano nas sociedades. O processo de envelhecimento populacional 

ocorreu e ainda acontece devido à ampliação das ações de saúde, redução da 

natalidade/fecundidade da população jovem e aumento da expectativa de vida 

(VERAS, 1995 apud MINAYO, 2002; BRASIL, 2007; CARNEIRO et al., 2013). 

 O envelhecimento biológico, nitidamente percebido por sinais externos no 

corpo humano, assim como o reconhecimento que envelhecer é um mecanismo de 

ordenação social, podem ser fronteiras simbólicas que nem sempre são iguais em 

todas as sociedades e nem na mesma sociedade. Estas delimitações e conceitos se 

modificam com os momentos históricos vividos, com o meio ambiente e classes nas 

quais as populações estão inseridas (MINAYO, 2002). 

 A modificação da estrutura etária da população foi consequência do processo 
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de envelhecimento populacional em função da maior expectativa de vida e a queda 

da fecundidade. A taxa média de fecundidade no mundo passou de 4,9 filhos por 

mulher, em 1960, para 2,4, em 2010. Em países de alta renda, a fecundidade era de 

2,9 filhos, em 1960, e passou a ser 1,7, em 2010. Nos países em desenvolvimento, a 

taxa de fecundidade modificou-se de 6,5 por mulher para 4,1, neste mesmo período. 

A expectativa de vida ao nascer no Brasil subiu 25 anos nos últimos 50 anos. Em 1960 

a expectativa de vida ao nascer do brasileiro era de 48 anos e em 2010 chegou a 73,4 

anos (CARNEIRO et al., 2013).  

 A desaceleração da fecundidade aconteceu de forma diferente em todo o 

mundo. Nos países desenvolvidos essa queda se iniciou no final do século XIX, 

enquanto nos países em desenvolvimento, ocorreu de forma rápida desde o final do 

século XX. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) descrevem 

que entre 1960 e 2010 a fecundidade de países em desenvolvimento reduziu cerca 

de 70%, enquanto que na Suécia e Inglaterra, por exemplo, essa redução foi de 50% 

entre 1870 e1930 (CARNEIRO et al., 2013). 

 O envelhecimento da população de países desenvolvidos aconteceu de forma 

mais lenta do que a dos países em desenvolvimento. Na França, este processo, 

iniciado no século XIX, demorou mais de um século para que sua população com mais 

de 65 anos aumentasse de 7% para 14%, ao passo que, nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, esta transição etária ocorreu no século XX em pouco 

mais de 20 anos, como apresenta a figura 1. 

Fig.1:A Velocidade de envelhecimento populacional: número de anos para a população de 65anos e 
mais dobrar de 7% para 14% 

Fonte:National Institute Aging (2007) apud Carneiro (2013) 
 
 O aumento da longevidade também foi importante para o envelhecimento da 
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população mundial. A expectativa de vida mundial passou de 52,6 anos, em 1960, 

para 69,6, em 2010 e nos países de alta renda atingiu 79,8 anos, ao passo que nos 

países em desenvolvimento alcançou 58,8 anos entre1960 e 2010. O resultado desta 

transição é a maior participação de pessoas com mais de 70 anos na população 

mundial que passou de 8% em 1950 para 11% em 2010. Com as modificações nestas 

taxas, estima-se que haverá cerca de dois bilhões de idosos no mundo até o ano de 

2050, a maioria deles vivendo em países em desenvolvimento econômico 

(CARNEIRO et al., 2013). 

 No Brasil, o envelhecimento populacional cresceu exponencialmente. No início 

do século XX, a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. No início do Século 

XXI, esta expectativa passou a ser de 68 anos e, dessa maneira, tornar-se-á um 

desafio para toda a sociedade brasileira (VERAS, 2001). 

 A estimativa da população idosa para 2020 é maior que 30 milhões, que 

representarão 13,6% da população total do país (CRUZ, CAETANO e LEITE, 2010). 

A expectativa de vida de 70 anos de idade no ano 2000 decorreu também dos 

investimentos nas políticas de qualidade de vida de anos anteriores e do controle das 

doenças transmissíveis. Em 2010, o IBGE identificou que a população de idosos do 

Brasil alcançou 10,8% de seus habitantes, com crescimento de mais de 4% ao ano 

nos últimos 50 anos. É esperado ocorrer o acréscimo de mais de 1 milhão de idosos 

para a próxima década anualmente (GARCIA, RODRIGUES e BOREGA, 2002; 

ERVATTI, BORGES e JARDIM, 2015; MORAES, 2012). 

 Dentre os motivos que explicam o envelhecimento e aumento da expectativa 

de vida no Brasil, está a transição demográfica decorrida em parte pelos avanços em 

saúde, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias e outros fatores como 

natalidade e mortalidade. Iniciada especialmente na década de 1960, que, além da 

redução da fecundidade, pode-se associar a implementação de programas para o 

desenvolvimento de qualidade de vida e redução das taxas de mortalidade materno-

infantil. Estas ações, associadas aos ganhos sociais e de saúde, ajudaram a reduzir 

as desigualdades e aumento da longevidade no Brasil (FELIX, 2007; CARMO, 

BARRETO e SILVA, 2003). 

 A transição demográfica no Brasil fez com que o grupo etário de pessoas com 

mais de 80 anos chegasse a quase 70% da população de idosos brasileiros em 2009. 

A forma rápida como tais alterações demográficas ocorreram, modificaram a pirâmide 

populacional no país, fazendo gerar novas demandas sociais de difícil resolução 
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(VERAS, 2012; CRUZ, CAETANO e LEITE, 2010). 

 Ainda é possível associar o envelhecimento populacional com o crescimento 

da sociedade de consumo, utilização de serviços de saúde e da seguridade social 

(ASSIS, 2004). A incorporação de trabalhadores ao mercado, urbanização das 

cidades, desenvolvimento de meios de comunicação acessíveis, maior medicalização 

da sociedade e longevidade aumentaram as discussões sobre qualidade de vida e 

envelhecimento saudável (VERAS, 2009). 

 Um outro aspecto a ser considerado no envelhecimento de uma população é a 

transição epidemiológica. As modificações na morbidade, motivos de invalidez e morte 

ao longo dos anos foram decorrentes, dentre outras coisas, das modificações 

demográficas, sociais e econômicas pelas quais o país passou. Com a transição 

epidemiológica, as doenças transmissíveis foram em parte substituídas por condições 

não transmissíveis e causas externas como geradoras de mortalidade, assim como 

pelo domínio da morbidade ao invés da mortalidade, em especial na população de 

idosos (CRUZ, CAETANO e LEITE, 2010). 

 Os principais determinantes do envelhecimento populacional, citados ao longo 

desta seção, colocaram o Brasil em sexto lugar em quantidade de idosos no mundo. 

Em 2025, o Brasil terá cerca de 32 milhões de indivíduos com mais de 60 anos e em 

2050 é esperado que os idosos representem 22% da população do país. Assim, as 

Doenças Crônico-degenerativas não Transmissíveis (DCNT) ocuparão ainda mais 

destaque nas políticas de saúde e previdência social. Estas novas demandas de 

saúde por epidemias de doenças crônicas e de incapacidades funcionais já geram e 

aumentarão ainda mais o uso dos serviços de saúde (MORAES, 2012). 

 O início da discussão sobre a promoção do envelhecimento saudável e controle 

dos agravos pertinentes à idade foi em 1986 na 8º Conferência Nacional de Saúde 

(SILVA, 2001). A promoção do envelhecimento saudável é pautada no fato dos idosos 

serem mais suscetíveis às DCD, que necessitam tratamentos, recuperação e 

reabilitação de saúde a médio e longo prazos (GARCIA, RODRIGUES e BOREGA, 

2002). 

 O aumento da prevalência das DCNT, como hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratórias, diabetes mellitus e câncer, 

agravos especialmente frequentes a partir dos 60 anos de idade, são as principais 

causas da transição epidemiológica no Brasil. As DCNT são responsáveis por cerca 

de 66% da carga de doenças em idosos. A eliminação ou mesmo a redução delas na 
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população idosa é capaz de diminuir as suas limitações, aumentar sua expectativa de 

vida livre de doenças incapacitantes e diminuir os gastos com internações por estas 

condições (CAMPOLINA et al., 2013). 

 Os problemas de saúde dos idosos estão relacionados intimamente com 

fatores ambientais, demográficos e socioeconômicos. Esta população possui maior 

risco e vulnerabilidade e, deve se tornar alvo de uma assistência diferenciada que 

envolva o atendimento e acompanhamento multiprofissional. O objetivo do 

acompanhamento multiprofissional é manter o idoso com seus agravos crônicos 

estáveis para minimizar internações, gastos com saúde de alta complexidade e melhor 

qualidade de vida. Assim, a manutenção do envelhecimento saudável e ativo, 

prevenção de doenças e recuperação da saúde, deve ser encarada como 

responsabilidade familiar, social e dos profissionais de saúde (REGI, 2006). 

 No Brasil, os idosos utilizam cerca de 30% a 40% dos serviços ambulatoriais e 

hospitalares. Seus gastos com cuidados especializados e internações representam 

cerca de 30% dos custos da Saúde. Deste total de custos, um terço se refere aos 

gastos com medicamentos (GARCIA, RODRIGUES e BOREGA, 2002). 

 O aumento da utilização dos serviços de saúde em decorrência das doenças 

do envelhecimento está modificando a viabilidade financeira dos sistemas de saúde, 

de aposentadoria e seguridade social do país. A criação de políticas públicas sociais 

e de saúde, pautadas em estratégias de melhoria nas condições de vida e redução de 

gastos com a população idosa, passou a ser uma preocupação na agenda da 

previdência social e de saúde pública (ALVES, LEITE, MACHADO, 2008). Apenas 

como um exemplo, em 2003, os idosos representaram um gasto de 21% dos recursos 

hospitalares do SUS. Este custo foi 3,5 vezes maior quando comparado ao adulto 

jovem, servindo de alerta para o preparo do sistema de saúde e previdenciário para a 

demanda iminente (BALDONI e PEREIRA, 2011). 

 A universalização do direito à aposentadoria fez com que o envelhecimento 

fosse visto como um problema expressivo para a previdência. Mais da metade da 

população idosa brasileira terá entre 60 e 69 anos no século XXI e as decisões sobre 

idade de aposentadoria, disponibilidade e direito à pensão afetarão de forma 

importante a economia nacional. O enfrentamento do envelhecimento populacional 

deve ocorrer de forma estruturada, com atuação ativa da sociedade, profissionais de 

diversas áreas e governantes, para que haja a implantação de políticas públicas 

voltadas para os idosos e seus determinantes de saúde e de acordo com seus direitos 
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legais, ainda não totalmente implementados no país (MINAYO, 2002; BALDONI e 

PEREIRA, 2011).  

 O cuidado fundamental da APS ao idoso é promover, manter e recuperar sua 

saúde com estratégias que promovam sua autonomia e independência. A gestão 

desse processo tem como propósito base minimizar comorbidades, morte prematura 

e possibilitar o aumento da qualidade de vida tanto do idoso quanto da família e seus 

cuidadores. Importante também neste processo é estimular a mudança do paradigma 

de que o idoso é doente por natureza e que sua condição de saúde é inerente à sua 

idade e fragilidade. A mudança do formato de amparo e atenção à saúde do idoso 

empreende esforços para discussão sobre como utilizar métodos de trabalho que 

direcionem a gestão da sua saúde, aproxime mais os serviços de saúde a seus 

usuários e incentive a adoção de atitudes positivas de enfrentamento das suas 

múltiplas necessidades, independentemente do grau de comprometimento de sua 

saúde (PINHEIRO, ALVARES E PIRES, 2012). 

 Envelhecer deve envolver saúde, autoconfiança e virtude e não, doença, 

dependência e pecado. O idoso precisa ser cuidado pelo Estado, família, profissionais 

de saúde e comunidade sem que seja isolado do convívio social e da participação das 

decisões de sua comunidade. É importante que desenvolvamos propostas capazes 

de prolongarem as suas atividades de saúde, sociais e de convivência com as demais 

gerações, bem como valorizar as políticas de cuidado do envelhecimento ativo e 

entender que a sua não-valorização implicará não somente no aumento dos custos 

com saúde devido ao constante uso de altas complexidades pelos idosos decorrentes 

de sequelas, danos e irreversibilidades provocadas pela fragilidade, mas também 

como uma ameaça às gerações futuras que terão de arcar com o custo do sustento 

dessa população idosa muito doente (CAMARANO, 2016).  

 Acompanhar, prever e resolver problemas que podem ocorrer ao longo do 

processo de cuidado com os idosos faz parte da dinâmica relação entre o profissional, 

o idoso e sua família. É inegável que o acompanhamento da ESF nas questões de 

saúde e envelhecimento seja uma prática multiprofissional e intersetorial capaz de 

promover a saúde coletiva, prevenir agravos, cuidar de cronicidades e intervir nos 

processos de saúde-doença que geram impactos no envelhecimento ativo, saudável 

e com qualidade de vida. Gerir a saúde do idoso na APS é complexo e exige que a 

concepção do cuidado se integre na sua multidimensionalidade a valorização de sua 

qualidade de vida, capacidades e potencialidades para um cuidado independente e 
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autônomo com recursos disponíveis e fundamentais para suas demandas sociais e 

de saúde (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 
É imperativo destacar a possibilidade do envelhecer com qualidade, 
quando é privilegiada a ética humanista na política pública de ações 
governamentais com desdobramentos em promoção do 
envelhecimento ativo e saudável, com qualidade de vida e bem-estar; 
em provimento e gerenciamento de tratamento e cuidados específicos 
de longo termo aos idosos dependentes e fragilizados no domicílio 
com suporte aos familiares cuidadores, para um viver condigno da 
família como uma unidade, enquanto diretrizes de desenvolvimento 
social de uma sociedade (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016, 
p.1984). 

 O conceito de saúde e envelhecimento mais ampliado objetiva seu alcance com 

ações de saúde direcionadas à produção de ambientes sociais e culturais favoráveis 

para a população idosa (BRASIL, 2007). 

 Acolher o idoso não significa apenas ouvi-lo, mas também satisfazê-lo. 

Satisfação entendida como compreender as suas necessidades e especificidades. 

Para tanto, é necessário que os profissionais de saúde e sociedade estejam 

preparados para lidar com as questões objetivas e subjetivas do envelhecimento, que 

saibam romper a fragmentação de um processo de trabalho de pouca 

interdisciplinaridade do cuidado. Acolher também é facilitar e priorizar o acesso do 

idoso em todos os níveis de complexidade da atenção à saúde e investir na 

qualificação dos trabalhadores no que se refere à saúde do idoso. Acolher e satisfazer 

envolvem o conjunto de comunicação, condições biopsicossociais e é mais do que 

uma troca de palavras e escuta, é um momento de envolvimento, troca de 

experiências e desejos. Essa comunicação acolhedora é essencial para obtenção de 

informações valiosas e desenvolvimento de vínculos necessários para a condução 

terapêutica, especialmente no idoso (BRASIL, 2007). 

 Manter a autonomia, a independência e a saúde do idoso ainda é um desafio 

para muitos profissionais de saúde e requer deles conhecimentos sobre estratégias 

de avaliação de capacidades funcional, cognitiva e interação social, usadas para 

prever e prevenir necessidades de dependência de autocuidado. É preciso cada vez 

mais valorizar a independência do idoso para sua autonomia e desempenho de sua 

capacidade de controle de saúde, atividades de sobrevivência e de sua gestão 

econômica como fatores de grande valia de mensuração da satisfação com o 

envelhecimento e de sua qualidade de vida. Limitações de conhecimentos para o 

cuidado integral do idoso é capaz de influenciar negativamente nas práticas de 

cuidados gerontológicos, visto que essas práticas ainda estão reservadas a conceitos 



 
31 

e consensos pouco explorados e discutidos pelas equipes de saúde em suas 

realidades sociais de cuidado (OLIVEIRA e MENEZES, 2011). 

 O monitoramento da saúde do idoso pela equipe de Saúde da Família tem 

como premissa central o uso de metodologias voltadas ao estimulo de posturas de 

integração do idoso no contexto familiar e social. A regulamentação da integração da 

atenção ao idoso deve contemplar uma avaliação global de investigação de sua 

história de vida, estado de saúde, exposição a riscos e problemas de saúde mais 

recorrentes, considerando sua interatividade com o meio em que vive e suas 

representações sociais sobre saúde e cuidados em saúde. A avaliação de saúde do 

idoso e seus condicionantes são atividades previstas nas propostas das politicas 

públicas com meta na busca de promoção da saúde, prevenção de doenças e 

eliminação de danos (PINHEIRO, ALVARES e PIRES, 2012). 

 A capacitação do idoso para seu autocuidado é fundamental e também 

depende em como a equipe de saúde trabalha com os aspectos culturais e sociais 

dele, de sua família e de sua comunidade. O trabalho multiprofissional para a saúde 

e bem-estar tem que considerar a realidade dos envolvidos no processo de cuidar, 

negociar e pactuar metas capazes de reorganizarem o cuidado com os idosos e suas 

famílias, de forma tal que permitam o sucesso nas decisões e ações sobre a 

assistência em saúde a ser planejada para ele. As abordagens gerontológicas das 

equipes de Saúde da Família devem considerar as multidimensões do viver para que 

a gestão do cuidado em equipe promova a vida saudável, a exaltação da vida no 

envelhecimento, uso das potencialidades e capacidades do idoso e sua família para 

o seu cuidado, bem como proporcionar a eles meios e condições de saúde para uma 

evolução e crescimento pessoais (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 

2.1.4 Características definidoras, fisiopatologia e rastreamento da Fragilidade 
 Em termos de classificação clínico-funcional é possível segmentar os idosos 

em: idosos frágeis, idosos em risco de fragilidade e os idosos robustos. Os idosos 

robustos, base da pirâmide do envelhecimento, são aqueles que possuem 

independência para a realização das atividades de vida diária e/ou portadores de 

condições clínicas mais simples (MORAES, 2012).  
 O idoso robusto, ou também chamado de idoso saudável, é aquele sujeito que 

está em processo de envelhecimento bem-sucedido, que não possui doenças 

biológicas e/ou psicológicas. Este idoso que envelhece bem, que é a base 
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comparativa para a identificação e rastreabilidade de aspectos que influenciam em 

seu envelhecimento saudável, deve ser capaz de gerir sua saúde nos campos 

biológicos, físicos e sociais, e ainda, possuir boa qualidade de vida e senso pessoal 

de bem-estar. Este idoso, robusto ou saudável, é resultante da interação 

multidimensional entre a saúde física e mental, independência e autonomia, 

integração social, suporte familiar e sustentabilidade econômica. O diferencial entre o 

idoso robusto e saudável daquele que está frágil ou em processo de fragilidade é que, 

o primeiro possui equilíbrio entre suas dimensões de capacidade funcional, vivendo a 

vida ativamente e sem dependências já idoso frágil, não (DEPONTI e ACOSTA, 2010). 

 Mesmo sem definição completamente definida, a Fragilidade em idosos é um 

termo normalmente empregado para a definição de disfunções e incapacidades no 

idoso. A fragilidade reduz a expectativa de vida saudável da população idosa, além 

de caracterizar os idosos mais debilitados e vulneráveis que dependem de outras 

pessoas para desempenharem suas AVD (ANDRADE e PEREIRA, 2009; LANA E 

SCHINEIDER, 2014; BRASIL, 2007). 

 Segundo o Ministério da Saúde, em termos de grau de fragilidade, o idoso pode 

ser definido como não frágil quando é totalmente independente; idoso com potencial 

para desenvolver fragilidade e idoso frágil. O idoso independente, base da pirâmide, 

é aquele capaz de realizar todas as suas AVD independentemente da ajuda de 

terceiros, como vestir-se, tomar banho, usar o banheiro, alimentar-se com as próprias 

mãos, dentre outras atividades cotidianas (BRASIL, 2006).  

 Os idosos em potencial para fragilidade necessitam de maior acompanhamento 

e intervenções dos profissionais de saúde, por terem limitações nas atividades de vida 

diária, porém não são totalmente dependentes como os idosos frágeis. O idoso frágil 

encontra-se acamado, possui histórico recente de hospitalização, apresenta 

incapacidades funcionais, vivem em situação de violência doméstica, possuem idade 

superior a 75 anos ou, ainda, vivem em instituições de longa permanência (BRASIL, 

2006). 

 O envelhecimento natural não deve ser confundido com fragilidade. A 

fragilidade é resultante da perda das reservas de energia, da capacidade física, da 

cognição e saúde, enquanto o envelhecimento é um processo natural de todo ser vivo. 

É comum que os idosos frágeis dependam de outras pessoas para os auxiliarem ou 

desenvolverem suas AVD por estarem debilitados ou em alto risco de se tornarem 

dependentes (ABELLAN, et al., 2008). 
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 A fragilidade é uma condição física ou psicológica, ou ainda a combinação 

destes dois componentes, que pode piorar ou melhorar ao longo do tempo. Há um 

consenso entre geriatras que a Fragilidade é uma síndrome clínica e não uma 

deficiência, onde os comprometimentos funcionais associados à maior vulnerabilidade 

do idoso frágil é o que causa as suas deficiências e incapacidades (MORLEY et al., 

2013). 

 Devido à heterogeneidade das definições que baseiam a prática dos 

profissionais de geriatria, será difícil alcançar uma única definição operacional de 

fragilidade que possa satisfazer a todos os especialistas, o que contribui para a 

incapacidade em se chegar a uma definição sustentada sobre ela. Certamente, a falta 

de consenso sobre estas definições pode ser vista como mais um dificultador da 

aquisição de conhecimento sobre o tema e da incorporação do mesmo pelos 

profissionais de saúde (MORLEY et al., 2013). 

 É preciso entender que a fragilidade em idosos é o acumulo de déficits e danos 

celulares que surgem à medida que as moléculas e células envelhecem e não 

conseguem ser reparadas em tempo hábil (ROCKWOOD e MITNITSKI, 2011). Como 

é causada por uma série de fatores, a fragilidade permite ao indivíduo experimentar a 

redução ou perdas de funcionamento em domínios físico, psicológico e social 

(GOBBENS, et al., 2009). 

 O início da fragilidade pode ser precedido por um estilo de vida não saudável, 

distúrbios e problemas alimentares, doenças cardiovasculares, anemia, Diabetes 

Mellitus, tabagismo e consumo de álcool. Além disso é possível correlacionar que 

múltiplas morbidades também reforçam seu surgimento precoce (GOBBENS et al., 

2009).  

 À medida que o tempo evolui, os déficits da fragilidade se acumulam. Quanto 

maior o acúmulo desses déficits, maior será o risco de desfechos desfavoráveis e 

morte para o idoso frágil (ROCKWOOD e MITNISKI, 2001). Indivíduos idosos com 

referência de exaustão ou perda de peso como manifestações iniciais têm de 3 a 5 

vezes mais chance de se tornarem frágeis em decorrência de um ciclo de energias 

desreguladas. Com isso, a diminuição da produção de energia e o aumento de seu 

consumo, como evidente nas doenças, parece ser um caminho comum final em 

destino à fragilidade. Outras causas parecem ser fatores contribuintes à fragilidade 

como a privação de espaço físico, limitações fisiológicas relacionadas à idade, 

redução do convívio social, debilidade cognitiva e depressão (XUE, 2011). 
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 A síndrome da fragilidade em idosos afeta negativamente os fatores cognitivos, 

psicológicos, sociais, físicos e financeiros na vida desses indivíduos, família e 

sociedade. Os idosos frágeis e em risco de fragilidade são mais propensos a quedas, 

institucionalização, hospitalização, redução da expectativa de vida saudável, 

isolamento social e morte em decorrência da baixa resposta aos fatores estressores 

(LANA E SCHINEIDER, 2014; FRIED et al., 2001). 

 Por ser considerada sindrômica, a fragilidade em idosos desenvolve-se em um 

estado clínico auto-penetrante de eventos em ordem praticamente hierárquica. Os 

principais eventos como fraqueza, lentidão e redução da força física precedem o 

esgotamento e perda de peso. Na fragilidade a fraqueza é frequentemente a 

manifestação inicial mais comum do fenótipo da fragilidade (XUE, 2011). 

 A fragilidade em idosos não é uma condição rara nas populações. Conhecer 

suas características fenotípicas é fundamental para a otimização do cuidado. Os cinco 

componentes possíveis de mensuração do fenótipo do idoso frágil são caracterizados 

por: uma perda não-intencional de 5% do peso corporal nos últimos 5 anos; referência 

pelo próprio idoso de dificuldade em realizar atividades por fadiga e exigência de 

grande esforço para tais atividades; diminuição da força de preensão medida com 

dinamômetro na mão dominante e ajustada para o gênero e índice de massa corpórea 

(IMC); baixo nível de atividade física medido pelo dispêndio semanal de energia em 

Kcal e diminuição da velocidade da marcha em segundos para uma distância de 4,5 

metros (FRIED et al., 2001). 

 Para o diagnóstico da síndrome de fragilidade no idoso seria necessária a 

existência de pelo menos três destes componentes fenotípicos e, ao menos um deles, 

para se configurar risco para fragilidade. Idosos com 1 ou 2 características de 

fragilidade apresentam risco elevado para desfechos clínicos adversos e risco para 

fragilidade subsequente (FRIED et al., 2001). 

 Apesar das diferentes abordagens, a maioria dos autores e profissionais de 

saúde da área de geriatria, consideram frágil o idoso com 3 dos 5 fenótipos propostos 

por Fried, et al. (2001). A constituição da fragilidade inclui a identificação de 

marcadores associados ao declínio da idade, redução da massa corporal magra, 

diminuição da força e resistência, instabilidade de equilíbrio, pouco desempenho na 

deambulação e baixa capacidade de realização de atividades. Nesta perspectiva de 

fragilidade, poucos são os idosos frágeis que chegam aos 90 anos, especialmente 

aqueles que possuem 2 ou mais comorbidades. 
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 A mortalidade de idosos é seis vezes maior em indivíduos frágeis quando 

comparada aos não frágeis. Em média, sua taxa de mortalidade é praticamente de 

100% até o 8º ano do diagnóstico da síndrome de fragilidade. A prevalência da 

fragilidade aumenta após o 5º ano do diagnóstico do 1º critério da síndrome e é 2 

vezes maior para as mulheres em comparação aos homens por estas possuírem 

massa magra e força mais baixas, sarcopenia e viverem sozinhas mais 

frequentemente (FRIED et al., 2001).  

 Além de definir, é imprescindível identificar a epidemiologia e as causas da 

Fragilidade em idosos. A fragilidade aumenta com a idade, especialmente acomete 

mais as mulheres do que homens, afrodescendentes, com menor nível 

socioeconômico e cultural, menor renda, com menos saúde e maior quantidade de 

doenças crônico-degenerativas como as doenças cardiovasculares, Diabetes Mellitus 

e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) (FRIED, et al., 2001). 

 Os indivíduos em condição de pré-fragilidade, hospitalizados ou em Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI) possuem risco duas vezes maior que os 

idosos robustos em se tornarem frágeis ao longo de 3 anos e passam a ter 5 anos de 

expectativa de vida após se tornarem frágeis. Estágios mais avançados de fragilidade 

em idosos são observados com maior frequência em populações mais debilitadas e 

em ILPI. É comum que no estágio final e presságio da morte por Fragilidade ocorra 

perda importante de peso, hipoalbuminemia e desnutrição por catabolismo (FRIED, et 

al., 2001). 

 O declínio fisiológico próprio do envelhecimento em associação com doenças 

crônicas e agudas são fatores que contribuem fortemente para a fragilidade e suas 

desregulações dos sistemas biológicos do idoso, especialmente naqueles com mais 

de 80 anos, que vivem sozinhos, com queixas de perdas de memória, perda de peso, 

dificuldade em caminhar, disfunções sensoriais e histórico de quedas (ABELLAN, et 

al., 2008). 

 A fragilidade não é sinônimo da presença de comorbidades, embora estas 

sejam comuns na sua ocorrência e no envelhecimento. As comorbidades não são 

necessariamente associadas à diminuição das reservas dos sistemas fisiológicos e 

com a inadequação da manutenção homeostática em resposta às agressões, o que a 

diferencia da síndrome da fragilidade (FERRIOLLI, MORIGUTI e FORRMIGHIERI, 

2016). 
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 Como pode ser visto na Figura 2, o processo que leva à fragilidade do idoso 

compreende causas primárias, como o envelhecimento ocasionado pela oxidação do 

DNA, e secundárias, como o surgimento, agravamento de condições crônicas e perda 

da capacidade homeostática em suportar os estressores do envelhecimento nos 

sistemas orgânicos. A presença de doenças crônicas pré-existentes aumenta o risco 

da fragilidade em idosos. Esta fragilidade pode ser explicada pela tríade hipotética de 

Fried et al. (2001). Segundo os autores, a fragilidade é decorrente de alterações 

neuroendócrinas, disfunção do sistema imunológico e alterações neuromusculares 

(sarcopenia). Ela acontece pela alteração de mecanismos regulatórios primários e 

secundários, relacionados às doenças. 
 
Fig.  2 - Tríade da Síndrome de Fragilidade segundo   o   modelo   proposto   por   Fried et al 
 

 
Fonte: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa (Ministério da Saúde, 2007, p.51) 
 
 A fragilidade pode ocorrer pelo resultado das modificações fisiológicas 

esperadas do envelhecimento ou por uma via comum final de doenças e 

comorbidades. É plausível destacar que a fragilidade é capaz de causar 

incapacidades, independente das doenças clínicas e subclínicas que o idoso frágil 

possui. Dessa forma, a fragilidade é um precursor fisiológico importante como etiologia 

das deficiências e características centrais de fraqueza, diminuição da resistência e 

desempenho do idoso (FRIED et al., 2001). 

 A inflamação crônica multissistêmica é provavelmente a explicação mais 

certeira para a fisiopatologia da fragilidade, principalmente nos sistemas 
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musculoesquelético, endócrino e hematológico (CHEN, MAO e LENG, 2014). Essa 

inflamação crônica em associação à redução das atividades hormonais e sarcopenia 

interagem de forma deletéria na sustentação de um ciclo de redução de energia, perda 

de peso, inatividade, imobilidade, incontinências e baixa ingesta alimentar que o levam 

o idoso à fragilidade (FERRIOLLI, MORGUTI e FORMIGHIERI, 2016). 

 Os múltiplos déficits da fragilidade diminuem a capacidade do idoso em 

responder ao estresse e dá origem a um ciclo de perda de reserva fisiológica e 

diminuição da capacidade de adaptação do idoso frágil. À medida que o acumulado 

de déficits aumenta, cresce o risco de quedas, delírio, disfunções e isolamento social, 

além de predizer a morte em um prazo mais curto (ROCKWOOD e MITNISTSKI, 

2011). 

 Com a diminuição da capacidade em responder aos estressores e o aumento 

das vulnerabilidades, os idosos com fragilidade acabam por necessidade usando mais 

recursos dos sistemas de saúde e aumentando os custos com os cuidados (MORLEY, 

et al., 2013). 

 A pré-fragilidade é sensivelmente vista como um importante risco para a 

fragilidade. Cerca de 35% dessas transições acontecem em 18 meses do diagnóstico 

inicial da pré-fragilidade e é rara a probabilidade de o indivíduo em fragilidade deixar 

de ser frágil. Estratificar os desfechos com intervenções preventivas antes que gerem 

desordens fisiológicas são capazes de reduzir as vulnerabilidades e gravidades da 

fragilidade nos sujeitos com critérios que os classificam para estas situações (XUE, 

2011). 

 Ao longo do curso do desenvolvimento da fragilidade, os idosos frágeis relatam 

dificuldades na realização de suas tarefas, na sua mobilidade e no desempenho das 

AIVD, além de serem mais suscetíveis a vários desfechos adversos. Estes sujeitos 

têm mais doenças cardiovasculares, pulmonares, artrites, Diabetes Mellitus e 

possuem uma mortalidade 6 vezes maior do que os não-frágeis (FRIED et al., 2001). 

 O rastreamento do fenótipo da fragilidade é relativamente fácil, barato e é 

preditor do risco de resultados adversos em adultos mais velhos (FRIED et al., 2001). 

Tal fenótipo é multidimensional e pode haver uma forte evidência de 

comprometimento de componentes adicionais como cognição e humor na sua 

ocorrência. Características como deficiência sensorial, doenças crônicas, isolamento 

e precariedade sociais devem ser incluídas nos domínios da fragilidade (ABELLAN, 
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2008). Além do Fenótipo de Fragilidade (FF) de Fried, existe o índice de fragilidade 

(IF) como preditor importante da fragilidade em idosos que foi proposto por Rockwood. 

O segundo parece ser mais sensível como preditor de eventos e resultados adversos 

à saúde do idoso, mesmo este sendo baseado também na definição do FF de Fried 

(CHEN, MAO e MENG, 2014).  

 O IF é baseado em 4 níveis de comprometimentos progressivos e com déficits 

cumulativos identificados em uma avaliação geriátrica abrangente: 

 0. Aqueles que caminham sem ajuda, realizam suas AVD, como comer, vestir, 

tomar banho, dormir e realizar transferências. Além disso, não possuem incontinência 

fecal e urinária e são cognitivamente saudáveis.  

 1. Possui apenas a incontinência urinária. 

 2. Possui um ou mais dos seguintes critérios (ou 2 se for incontinente): Precisa 

de assistência/cuidado com mobilidade ou AVD, tem comprometimento cognitivo sem 

demência ou tem incontinência intestinal ou da bexiga. 

 3. Possui dois ou mais dos seguintes critérios (ou três se for incontinente): Ser 

totalmente dependente para transferências ou ter necessidade para uma ou mais 

AVD, incontinências fecal e urinária e diagnóstico de demência.  

Em complemento, Rockwood mediu a fragilidade em uma Escala baseada em sete 

categorias que caracterizam o índice de fragilidade: 

 1. Muito ajustável: idoso robusto, ativo, com energia física, bem motivado e 

adequado às suas demandas. Essas pessoas normalmente se exercitam 

regularmente e estão no grupo mais adequado para sua idade. 

 2. Bem: idoso sem doença ativa, mas tem menos adequação que as pessoas 

da categoria 1. 

 3. Bem, mas com comorbidade tratada: idoso com bom controle dos sintomas 

da doença em comparação com os da categoria 4. 

 4. Aparentemente vulnerável: embora não seja francamente dependente, 

essas pessoas geralmente se queixam de terem "demências" ou tem sintomas de 

doença. 

 5. Levemente Frágil: são idosos dependentes de outras pessoas para as AVD. 

 6. Moderadamente frágil: o idoso que tem necessidade de ajuda com AIVD e 

AVD. 
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 7. Severamente frágil: idoso completamente dependente de outras pessoas 

para a AVD ou são doentes terminais. 

 É importante ressaltar que nem todas as pessoas com deficiências são frágeis 

e que a fragilidade é uma condição clínica gerenciável. Não somente a perda de peso 

deve ser rastreada. É necessário considerar também o rastreamento da obesidade 

mórbida em idosos, assim como, examinar e adotar vigilância naqueles com mais de 

70 anos (MORLEY et al., 2013). 

 A falta de um parâmetro de reconhecimento do idoso frágil no território afeta 

diretamente a adoção de intervenções assistenciais especificas no cuidado ao idoso, 

especialmente daquele em risco de fragilidade, e pode fazer com que ele migre de 

uma situação de pré-fragilidade para se tornar um idoso frágil. O profissional atento 

às manifestações precoces da fragilidade é capaz de intervir de forma ativa na 

prevenção de danos e eventos adversos à saúde do indivíduo idoso. Os principais 

desfechos adversos da fragilidade são a fratura de quadril, hospitalização, 

institucionalização e morte em um tempo médio de 6 anos após o diagnóstico da 

fragilidade (ABELLAN et al., 2008). 

 Saber identificar o idoso frágil é também estar atento aos impactos da perda da 

cognição, humor, motivação e comunicação do idoso. Bastante comum na fragilidade, 

mas pouco avaliada e explorada na avaliação geriátrica ampla, estes aspectos 

precisam ser sistematizados ao cuidado em conjunto com as deficiências, distúrbios 

de equilíbrio, função de intestino e bexiga, AVD, nutrição e recursos sociais com o 

objetivo de prever eventos desfavoráveis e intervir precocemente na prevenção de 

comorbidades, institucionalização, perda da qualidade de vida e morte (ABELLAN, et 

al., 2008). 

 Cabe aos profissionais de saúde definirem os instrumentos gerenciais para a 

definição dos riscos de fragilidade nos idosos de suas áreas de atuação. A gestão da 

saúde do idoso servirá para desenvolver estratégias de enfrentamento a serem 

adotadas na organização da rede de cuidados a estes indivíduos, por meio de ações 

primárias, secundárias ou terciárias focadas na prevenção, controle e reabilitação dos 

idosos com doenças crônico-degenerativas sob sua responsabilidade. 

 Sendo a fragilidade entendida como um estado pré-mórbido que define o fim 

da vida, os achados relatados anteriormente sugerem que ela não é um processo 

irreversível e certamente não é uma trajetória inevitável para a morte. Portanto, o 

desenvolvimento e avaliação de intervenções concebidas para prevenir ou melhorar 
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a fragilidade deve permanecer como uma das melhores prioridades na pesquisa de 

fragilidade (XUE, 2011). 

 O risco aumentado de grande perda de massa muscular e de um estado de 

inflamação crônica, deixa o idoso em fragilidade exposto às doenças agudas e 

crônicas, imobilidade, desnutrição por baixa ingesta, anormalidades de marcha, 

depressão, osteopenia, alterações cognitivas e déficits sensoriais, além de 

vulnerabilidade à infecções e traumas e, a má resposta as terapias adotadas para sua 

manutenção de vida. A presença da fragilidade, conforme sua definição mais aceita 

atualmente implica desfechos negativos, tornando-a um elemento essencial para sua 

classificação como síndrome (FERRIOLLI, MORIGUITI e FORMIGHIERI, 2016). 

 O envelhecimento ativo e prevenção da fragilidade envolvem a preservação 

das condições físicas de saúde, o incentivo da participação social sobre questões de 

saúde e mudança de estilo de vida como estratégias a serem adotadas em todos os 

ciclos de vida do indivíduo. Esta ideia de envelhecimento bem-sucedido é possibilitada 

quando o sujeito faz sua parte em cuidar de sua saúde e o Estado o incentiva com 

políticas para tal. Quanto mais se investe em qualidade de vida e saúde, menos 

pessoas com fragilidade fomentarão os custos diretos e indiretos com saúde. Para 

isso o país precisa investir mais em programas de envelhecimento ativo com 

iniciativas de baixo custo e alta resolutividade para a adoção de comportamentos 

saudáveis ao longo da vida das pessoas. O resultado deste investimento será uma 

população idosa mais independente, menos doente e uma população mais engajada 

na busca por qualidade de vida (CAMARANO, 2016). 

 O envelhecimento sem fragilidade e ativo deve desfocar da ideia de que a 

doença é algo esperado para o idoso e mirar na concepção de que envelhecer de 

forma bem-sucedida se dá pela manutenção de comportamentos e papeis sociais 

aceitos e entendidos por toda a comunidade. É preciso entender e aceitar que 

envelhecer envolve mudanças biológicas e que as pessoas não são culpadas deste 

processo inevitável, mas são responsáveis pelos efeitos deletérios provenientes dele 

e que podem ser prevenidos antes que o indivíduo chegue à velhice com 

envolvimento, discussão e corresponsabilização da saúde por parte dos usuários dos 

serviços e dos profissionais de saúde (CAMARANO, 2016).   

 Independentemente de qual seja a definição consensual de fragilidade, o 

cuidado em saúde ao idoso precisa maximizar a sua independência e autonomia, 

promover, manter e restaurar a sua saúde, além de desenvolver ações de prevenção 



 
41 

de agravos e preservação da dignidade e conforto até o fim de sua vida. Para a 

garantia disso, é preciso que o trabalho em saúde encare que o cuidado e 

acompanhamento do idoso deve ser integral e direcionado a ele, sua família e 

comunidade, favorecer a compreensão das modificações biopsicossociais 

desencadeadas pelo envelhecimento e discutir as adaptações que precisarão ser 

feitas na vida diária em função disso (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016).  

 Prevenir e cuidar da fragilidade é também favorecer a participação ativa do 

idoso e sua família nas decisões pelo melhor para suas vidas, através de condições 

que os permitam a melhor possibilidade para a gestão do autocuidado. Para tanto é 

fundamental que o profissional de saúde avalie o idoso de forma multidimensional, 

levante os determinantes de saúde de forma precisa e oriente-os com prescrições de 

cuidados pactuados e corresponsabilizados entre equipe, idoso e família, com 

respeito as suas particularidades (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 A prevenção, bem como a identificação e adoção precoce de medidas 

assistenciais são importantes para minimização da fragilidade e seus eventos 

adversos associados às suas complicações. É fundamental que na Avaliação Global 

do Idoso (AGI) contenha instrumentos de identificação da fragilidade e pesquisa do 

seu estado catabólico como: perda de peso ou diminuição de ingestão de calorias, 

bem como outras condições que exacerbam a vulnerabilidade da fragilidade como a 

insuficiência cardíaca congestiva, doenças da tireoide, diabetes, tuberculose, 

infecções crônicas, câncer, condições inflamatórias e, condições neuropsicológicas 

como depressão, demência e psicose. Contudo, é preciso embutir nessa avaliação, o 

rastreamento de eventos e condições que podem aumentar a sua vulnerabilidade, 

como medicações inadequadas ou polifarmácia, hospitalizações ou cirurgias. Adotar 

esta prática parece ser uma boa estratégia para que tanto o profissional de saúde 

quanto a família e/ou cuidador consigam monitorar a identificação destas condições e 

os guiem no estabelecimento de intervenções precoces (DUARTE e LEBRÃO, 2016). 

 A meta mais importante do diagnóstico precoce da fragilidade é iniciar o mais 

breve possível as intervenções focadas na prevenção da perda da massa muscular, 

melhorar a força e preservar reservas fisiológicas. A prescrição de atividades físicas 

regulares e uma boa suplementação nutricional podem auxiliar bastante no controle e 

prevenção do desencadeamento das manifestações da fragilidade, especialmente a 

redução da capacidade de realização de atividades, déficit nutricional e uso de 

medicamentos, sendo capaz de até melhorarem sua tolerância aos exercícios, 
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potencializar seu engajamento social e interativo com outras pessoas, por 

simplesmente aumentar suas potencialidades e independência (DUARTE e LEBRÃO, 

2016). 

 Além da prescrição de atividades físicas e de suporte nutricional, estudos 

citados de Fried e Waltson fazem crer que, mesmo sem evidências claras, o uso de 

estrógeno, testosterona e hormônio do crescimento são viáveis de se utilizarem para 

a manutenção da massa magra, preservação da densidade óssea, prevenção do 

declínio hormonal e da perda de massa muscular, mas que é preciso monitorar o 

surgimento de doenças cardiovasculares, cânceres e doenças neuroendócrinas 

relacionadas ao seu uso (DUARTE e LEBRÃO, 2016). 

 Ainda há falta de padronização nos procedimentos utilizados para triagem dos 

idosos em fragilidade que guiem o cuidado visando um melhor resultado para 

abordagem da síndrome. De modo geral, é necessária a utilização de scores 

diagnósticos para identificação dos riscos de eventos adversos à sua saúde e 

prevenção ou retardamento da progressão da fragilidade, pois o estágio final da 

síndrome da fragilidade é irreversível (FRIED et al., 2001). 

 Assim, idosos com mais de 70 anos e com perda ≥5% de seu peso no último 

ano devem ser acompanhados quanto à fragilidade como um mecanismo de 

gerenciamento de sua saúde. A identificação precoce da fragilidade nos idosos é 

sumária para impedir ou retardar suas dependências, especialmente naqueles com 

doenças crônico-degenerativas (MORLEY et al., 2013). 

 Em suma, as consequências da fragilidade nos idosos geram um ciclo vicioso 

no declínio funcional que acarreta em desfechos graves para sua saúde, quedas, 

hospitalização, dependências, mortalidade em decorrência das desregulações 

multissistêmicas, diminuição da reserva fisiológica e perda da homeostasia. A 

fragilidade pode ser um marcador clínico importante para identificação do declínio 

funcional imune em adultos mais velhos que o profissional de Saúde da Família 

precisa saber reconhecer (CHEN, MAO e LENG, 2014). 
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2.2 O IDOSO FRÁGIL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

2.2.1 Estratégia Saúde da Família nas ações de proteção e promoção à saúde do 
Idoso Frágil 
 O cuidado em saúde deve considerar as singularidades das necessidades dos 

usuários dos serviços de saúde. Para essa agenda é preciso que o sistema de saúde 

local esteja interligado em Rede. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são definidas 

em acordo às particularidades dos atores sociais dos territórios de uma Região de 

Saúde por meio de processos descentralizadores. A RAS deve ser composta por 

equipamentos de diferentes densidades tecnológicas que consigam ser distribuídas 

no espaço geográfico de forma coerente, efetiva, eficiente e com qualidade 

estruturada nos fundamentos da economia de escalada, disponibilidade de recursos, 

qualidade de acesso e, integração horizontal e vertical entre todas os seus níveis de 

complexidade, além de priorizar a APS como porta de entrada preferencial à esta 

Rede (MENDES, 2011). 

 O surgimento das RAS e o fortalecimento das políticas de saúde e ações da 

ESF aconteceu mais fortemente nos últimos 20 anos. Com os investimentos em saúde 

foi possível a implementação de cuidados capazes de modificar a história natural das 

doenças e prevenção de declínios funcionais orgânicos na população (MORAES, 

2012). 

 O modo como vivem os idosos interfere diretamente na sua forma de enfrentar 

o envelhecimento e em como as Equipes de Saúde da Família desenvolvem suas 

linhas de cuidados gerontológicos. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

estabelece a revisão de diretrizes e normas para a reorganização da ESF e do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2017). 

 A PNAB preconiza um conjunto de ações de saúde de nível individual e 

coletivo, visando à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos. Tais ações de saúde devem 

se desenvolver com cuidados integrais que compreendem não só questões biológicas, 

mas também os demais condicionantes de saúde das coletividades. O trabalho deve 

ser em equipe, dirigido à população, com tecnologias de cuidado complexas e 

variadas para o atendimento das demandas e necessidades singulares de seus 

usuários (BRASIL, 2017). 

 Para que haja cuidado integral à saúde da população, a APS tem como 
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fundamentos e diretrizes o planejamento de saúde com programação descentralizada, 

em um território adscrito, pautado na intersetorialidade, por meio de acesso universal 

e contínuo de usuários dos serviços de saúde, com qualidade e resolutividade. As 

relações de vínculo e responsabilização entre equipes e população devem garantir a 

continuidade das ações de saúde com longitudinalidade do cuidado, ações 

coordenadas e programáticas em todos os níveis do cuidado, de forma 

multiprofissional, interdisciplinar e em equipe (BRASIL, 2017). 

 Ainda são poucas as ações desenvolvidas para populações com múltiplas 

incapacidades e vulnerabilidades, como a de idosos frágeis. Tanto a linha, quanto a 

gestão do cuidado para o idoso devem buscar estratégias capazes de reduzir o 

impacto das disfunções físicas no seu cotidiano. Estas estratégias a serem adotadas 

precisam ter como metas a manutenção de sua capacidade funcional, autonomia e 

qualidade de vida. Apesar da demanda crescente e da existência de políticas como o 

Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), que 

estimulam a adoção destas práticas assistenciais, as iniciativas voltadas ao cuidado 

do idoso frágil ainda são escassas no Brasil (ANDRADE e PEREIRA, 2009). 

 A promoção da qualidade de vida dos idosos é uma necessidade urgente e de 

desafio para a implementação de políticas de saúde para o envelhecimento ativo e 

participação efetiva destes idosos em todos os aspectos que envolvem a senescência 

(MARIN e CECÍLIO, 2009). O acolhimento, rastreamento, classificação e 

estratificação dos riscos à saúde do idoso frágil pela ESF são fundamentais para a 

organização das portas de entrada dos serviços de saúde para este indivíduo 

(FLORIANÓPOLIS, 2011). 

 O trabalho multidisciplinar no cuidado do idoso requer da APS o 

desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado. Este plano precisa ser 

baseado na avaliação geriátrica, na gestão de casos, no estímulo da autogestão e no 

suporte ao cuidador do idoso. Desenvolver o cuidado transdisciplinar e proporcionar 

um melhor canal de comunicação entre o profissional e o usuário aumenta a satisfação 

dos envolvidos no processo de cuidar e repercute positivamente nas condições 

clínicas dos pacientes idosos, em especial dos frágeis (VERAS et al., 2014). 

 É importante que a ESF priorize o atendimento ao idoso vulnerável. O 

profissional de Saúde da Família deve lançar mão de instrumentos de classificação 

de risco funcional e morbimortalidades que sejam de fácil execução e capazes de 

hierarquizar a assistência à saúde a partir dos riscos de agravos e até mesmo 
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adoecimento no conjunto de idosos. É de grande importância também a avaliação 

funcional das AVD destes indivíduos. As consequências do envelhecimento e as mais 

variadas doenças comuns nesta faixa etária repercutem em suas capacidades 

funcionais e cognitivas. O apoio social articulado pela ESF influi positivamente no 

estado de saúde e autoestima do idoso, além de oferecer suporte ao sentido de sua 

existência, estimular práticas de promoção da saúde e de autocuidado 

(FLORIANÓPOLIS, 2011). 

 É estimado pela PNSPI e Organização Mundial da Saúde que 25% dos idosos 

atendem aos critérios diagnósticos de fragilidade. A classificação dos riscos que os 

idosos estão ou são expostos permite o planejamento e execução das atividades da 

APS como consultas Médicas e de Enfermagem e visitas domiciliares mais frequentes 

para estímulo da manutenção do autocuidado, capacidade funcional e práticas de 

prevenção e promoção à saúde. O planejamento das ações de Saúde da Família é 

capaz de impactar na redução das complicações do envelhecimento e minimizar as 

internações hospitalares, especialmente por doenças neuroendócrinas, 

neuromusculares e cardiovasculares (FLORIANÓPOLIS, 2011). 

 Apesar das iniciativas de organização do cuidado do idoso frágil na APS, o 

cuidado de saúde do idoso frágil ainda é fragmentado. Tal limitação está associada à 

pouca qualificação e familiarização dos profissionais de saúde para o cuidado integral 

destes usuários. A fundamentação teórica e as práticas de cuidado à saúde do idoso 

ainda são baseadas em universos consensuais que não estão interligados à realidade 

social do sujeito (OLIVEIRA e MENEZES, 2011). 

 Para que a fragilidade de idosos seja entendida em sua totalidade, é válido que 

a Equipe de Saúde da Família esteja atenta às condições que alteram as 

configurações físicas e fisiológicas do idoso. Também é imprescindível entender como 

as modificações do processo de envelhecimento e fragilidade modificam a dinâmica 

familiar e social destes indivíduos. Para uma boa linha de cuidado do idoso é 

necessário que se leve em conta como ele se sente no seu contexto social/familiar e 

o seu nível de dependência de cuidadores em decorrência de seu declínio funcional. 

Também é importante que se considere como o seu cuidado repercute na vida dos 

indivíduos a sua volta (OLIVEIRA e MENEZES, 2011). 

 A ordenação das ações em saúde no Brasil é estabelecida pela Relação 

Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Esta relação compreende as 

ações e serviços do SUS oferecidos aos seus usuários no atendimento integral à sua 
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saúde em todos os níveis de complexidade. É organizada nos componentes e serviços 

da APS, urgência e emergência, atenção psicossocial, ambulatorial especializada, 

hospitalar e vigilância em saúde (BRASIL, 2017). 

Conforme a RENASES, as ações e serviços da APS incluem: 

Promoção à saúde; prevenção de agravos; vigilância à saúde; 
tratamento, acompanhamento, redução de danos e reabilitação, com 
ênfase nas necessidades e problemas de saúde de maior frequência 
e relevância em seu território/contexto, observando critérios de riscos 
e vulnerabilidades; acolhimento e atenção à demanda espontânea 
incluindo as urgências e emergências nas unidades básicas de saúde; 
atenção e cuidado continuado/programado tanto nas unidades de 
saúde como em domicílio (quando for necessário); indicação, 
prescrição e realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos 
no âmbito da Atenção Primária; atividades de atenção individual e 
coletivas (ex.: Familiar, Comunitária); atividades de vigilância em 
saúde; atenção a todos os cidadãos sob sua responsabilidade, 
independente dos ciclos de vida, gênero ou problema de saúde 
apresentados; ações de Atenção Domiciliar; atenção à Saúde Bucal; 
atenção através de ações e serviços pertinentes às Práticas 
Integrativas e Complementares; Vigilância Nutricional e Alimentar e 
Atenção Nutricional; coordenação do cuidado, incluindo o acesso a 
ações e serviços fora do âmbito da Atenção Primária (MS, Portaria nº. 
841/2012, p.9). 

 Cabe à gestão da APS analisar a situação de saúde, planejar, programar, 

acompanhar/monitorar, gerir pessoas, unidades assistenciais primárias, apoio técnico 

e administrativo, logística de transportes, materiais e estoques para ampliar sua 

resolutividade no atendimento das demandas de sua população, onde o idoso deve 

ser contemplado na sua agenda de prioridades (BRASIL, 2012). 

 O foco de atendimento às ações à Saúde do Idoso proposto pela RENASES 

pauta- se no aconselhamento, prevenção de agravos, identificação de riscos, 

prevenção de quedas e fraturas por meio de ações descritas a seguir, onde estão 

destacadas aquelas direcionadas ao seguimento da fragilidade: 

Detecção e tratamento precoce de problemas de saúde; prevenção, 
identificação e acompanhamento de distúrbios nutricionais da pessoa 
idosa; identificação e acompanhamento de situações de violência 
contra idosos; prevenção, identificação e acompanhamento da 
pessoa idosa em processo de fragilização; levantamento e 
acompanhamento dos idosos na comunidade; identificação de 
situações de risco/vulnerabilidade, com avaliação da capacidade 
funcional; ações de imunização específicas para o grupo(MS, Portaria 
nº. 841/2012, p.12). 

 As Equipes de Saúde da Família devem estar conscientes de que os espaços 

de promoção à saúde do idoso devem considerar a pluralidade cultural dos contextos 

que envolvem este indivíduo. A ideia fundamental da ESF para a promoção do 
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envelhecimento saudável é contribuir para que o idoso enfrente sua realidade com 

olhar crítico e emancipador de uma velhice bem-sucedida. O sucesso da assistência 

integral acontece com avaliações multidimensionais de observância aos aspectos do 

envelhecimento, educação continuada e permanente para idosos e seus familiares na 

promoção do envelhecimento saudável (PINHEIRO, ALVAREZ e PIRES, 2012). 

 Os profissionais de Saúde da Família devem focar nas potencialidades e 

valorização do idoso e de seu contexto social e não focar apenas no modelo 

biomédico. É esperado que o processo de cuidado e trabalho das equipes de saúde 

sejam individualizados e sistematizados nas necessidades do idoso, promovam a sua 

longevidade e controlem os seus problemas de saúde decorrentes do processo de 

envelhecimento. Para que isto ocorra de forma eficiente é preciso fortalecer as ações 

de corresponsabilização entre equipe e sociedade no desenvolvimento de ações para 

a promoção à saúde do idoso, especialmente aos idosos em risco de fragilidade e 

frágeis (PINHEIRO, ALVAREZ e PIRES, 2012). 

 O atendimento ao idoso faz parte da agenda da maioria dos profissionais da 

ESF. As ações para o cuidado do idoso e do idoso frágil precisam ser específicas e 

diferentes do cuidado com o adulto jovem. O vínculo e a escuta ativa destes usuários 

são fundamentais para o enfrentamento das repercussões do envelhecer (RESENDE 

et al., 2015). 

 A promoção das relações entre profissionais de saúde, idosos e comunidade é 

capaz de melhorar as condições de saúde e garantir maior longevidade com qualidade 

de vida do idoso. O melhor acesso aos serviços de saúde e a corresponsabilização 

no cuidado ao idoso o protege dos eventos desencadeadores da fragilidade. Para isto 

o profissional de saúde precisa explorar suas habilidades e competências de olhar 

integral na perspectiva de trabalho em equipe para que os idosos tenham um 

envelhecimento o mais fisiológico possível (RAMOS, 2002; BRITO et al., 2015). 

 A mudança no modelo de saúde baseado em doenças agudas para um modelo 

de gestão de condições crônicas é mais efetiva com o fortalecimento das ações 

desenvolvidas pela APS e integração com as demais complexidades dos sistemas de 

saúde e social (SILVA et al., 2016). 

 A APS e os demais níveis de complexidades devem ser capazes de identificar, 

acompanhar e cuidar dos idosos em fragilidade para minimizar os riscos à sua saúde. 

Os serviços de saúde precisam ser hierarquizados e interdependentes para o 

atendimento desta demanda. As intervenções no envelhecimento, sobretudo na 
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fragilidade, são contínuas, de longa duração e devem possuir uma variada cesta de 

serviços de saúde, sociais e individuais para auxiliar os indivíduos a viverem de forma 

mais independente e com mínimas complicações de saúde, independentemente do 

seu grau de vulnerabilidade (LOURENÇO, 2008). 

 A crença de que a fragilidade é uma condição esperada do envelhecimento 

pode atrasar o início das intervenções na saúde do idoso. Como consequência deste 

conceito inadequado, a reversão de complicações se torna menor e deixa o trabalho 

do profissional de saúde mais difícil (DUARTE, 2009). 

 Refletir sobre as vulnerabilidades da velhice com senilidade estimula a 

discussão sobre como adiar as consequências da fragilidade no final da vida do idoso. 

Compreender como a fragilidade e suas complicações acontecem nos idosos permite 

ao profissional de saúde readequar seus recursos e assistência para aqueles sujeitos 

com maior risco de desfechos desfavoráveis (SILVA et al., 2016). 

 As práticas assistenciais na saúde do idoso frágil incluem o planejamento, 

avalição das necessidades do usuário e subsídio de recursos materiais, humanos e 

institucionais. O sucesso desta prática depende do diagnóstico situacional da 

comunidade e seus interesses sobre o envelhecimento. A inserção do idoso nas 

práticas comunitárias e de assistência à sua saúde facilitam o processo de cuidado 

no contexto social e geração de vínculo com a comunidade e consigo mesmo. O 

acompanhamento ambulatorial e domiciliar das limitações funcionais e dependências 

do idoso frágil é capaz de prevenir internações, manter ao máximo a sua 

independência e equilíbrio funcional nas transferências posturais. Entretanto, esta 

linha e gestão de cuidados precisam de investimentos na formação profissional e em 

serviços de saúde para que aconteça de forma coerente e resolutiva (AYRES, 

FRANÇA e CALAZANS, 2003; FRANCIULLI et al., 2007). 

 O cuidado no envelhecimento é pautado na manutenção da dignidade, 

qualidade de vida e bem-estar. Em grande maioria, esse cuidado do idoso é familiar, 

acontece em casa e é orientado por profissionais de saúde de todos os níveis de 

complexidade. Neste processo há papeis bem definidos: a família cuida e o 

profissional de saúde orienta e avalia o cuidado, bem como a resposta clínica obtida 

por ele. Mas para que isso funcione bem, é preciso que o profissional saiba o que 

precisa ser avaliado e o que orientar, seguindo diretrizes e protocolos de avaliação e 

cuidados geriátricos, definindo com o idoso e sua família quais respostas eles desejam 

e discutir as metas pactuadas para o cuidado domiciliar desse idoso (GONÇALVES, 
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ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 O cuidado com idoso na ESF é direcionado ao planejamento e programação 

de ações orientadas pelo caderno de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa na 

Atenção Básica. Nele os processos de cuidado ao idoso são direcionados à 

identificação, notificação/registro e acompanhamento de idosos frágeis ou em 

processo de fragilização, bem como seus hábitos de vida, valores culturais, éticos e 

religiosos, de sua família e da sua comunidade com compromisso, sensibilidade, 

vínculo, ética e respeito. Esse cuidado é contínuo e articulado com as demais 

complexidades da rede, ao longo do tempo, garantindo-lhe resolutividade de suas 

demandas e complexidades de saúde, educação, socialização e direitos (BRASIL, 

2007). 
 O balizamento da gestão da clínica e cuidado em Saúde da Família é feito com 

ferramentas destinadas a promover atenção à saúde com qualidade. As ferramentas 

propostas pela PNAB para resolverem as demandas da população, nela incluída a de idosos 

em fragilidade, são os protocolos de diretrizes clínicas, planos de ação, Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS), genograma, ecomapa, gestão das listas de espera, auditoria clínica, 

indicadores de cuidado e qualidade de forma que se estimule a realização de AGI em todas 

as suas dimensões para predizer as condições de saúde do idoso e permitir a adoção de 

conduta das clínicas capazes de preservarem sua saúde, vitalidade, independência e 

autonomia (BRASIL, 2017). 

 Todas as práticas de cuidados só acontecerão de maneira ideal se forem centradas 

nas pessoas, ofertadas de maneira segura e estruturada por evidências científicas e clinicas, 

prestadas no tempo certo, de forma equitativa, humanizada e eficiente por profissionais 

capacitados para elas. As tabelas a seguir propõem a estratificação de ações que facilitem o 

direcionamento das práticas de cuidado com o idoso no território. A tabela 1, abaixo, compila 

as dimensões, métodos, parâmetro funcional e condutas a serem adotadas em uma AGI 

(BRASIL, 2017). 
Tab. 1 - Dimensões e Métodos empregados na Avaliação Global do Idoso 
 

N Dimensão  Método Parâmetro funcional e conduta 
 
 
 

1. 

 
 
 
Alimentação e Nutrição 

 
 
Avaliação 
multidimensional do 
idoso 

IMC e histórico deperda de mais de 4 kg 
no último ano, sem razão específica 
 
Refere perda de peso ou apresenta IMC 
alterado nos extremos (desnutrição ou 
obesidade). Encaminhar ao nutricionista 
para a avaliação nutricional detalhada 

 
2. 

 
Acuidade Visual 

 
Cartão Jaeger 

Ler até o nível 20/40 
 
Em caso de alterações, encaminhar para 
avaliação no oftalmologista. 
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3. 

 
 
 
Acuidade auditiva 

 
 
 
Teste do Sussurro 

Se a pessoa idosa não responder, deve-
se examinar seu conduto auditivo para 
afastar a possibilidade de cerume ser a 
causa da diminuição da acuidade 
auditiva. 
 
Não sendo identificados obstáculo nos 
condutos auditivos externos, deve-se 
solicitar audiometria em ambulatório 
especializado. 

 
 

4. 

 
 
Incontinência urinária 

 
 
Relato familiar ou 
autorrelato 

Identificar as possíveis causas pela 
anamnese e exame físico. 
 
Avaliar necessidades de especialista 
caso relacionado a doenças prostáticas 
ou flacidez esfincteriana. 

5. Sexualidade Autorrelato ou relato do 
parceiro(a) 

Acolhimento, escuta ativa e 
Aconselhamento 

 
6. 

 
Vacinação 

Caderneta do idoso e 
caderneta de 
vacinação do idoso 

Avaliar Caderneta 
 
Sensibilizar e organizar a vacinação 
necessária 

 
 
 

7. 

 
 
 
Avaliação cognitiva 

 
 
 
Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) 

30 pontos. As notas de corte sugeridas 
são: Analfabetos = 19. 
1 a 3 anos de escolaridade = 23. 
4 a 7 anos de escolaridade = 24. 
> 7 anos de escolaridade = 28. 
 
Escores muito baixos associados aos 
outros testes de função cognitiva 
sugerem encaminhamento para 
avaliação neuropsicológica específica. 

 
 

8. 

 
 
Depressão x Demência 

 
 
Escala de Depressão 
Geriátrica Abreviada 

Uma pontuação entre 0 e 5 se considera 
normal, 6 a 10 indica depressão leve e 
11 a 15 depressão severa. 
 
Escores elevados sugerem 
encaminhamento para avaliação 
neuropsicológica específica. 

 
 
 

9. 

 
 
 
Mobilidade 

 
 
Escala de Avaliação do 
Equilíbrio e da Marcha 
de Tinneti 

Quanto menor a pontuação maior o 
problema. Pontuação menor que 19 
indica risco 5 vezes maior de quedas. 
 
Escores muito baixo indicam 
necessidade de avaliação fisioterápica 
e/ou início de programa de reabilitação. 

 
10. 

 
Quedas 

Histórico e riscos 
conforme escalas de 
equilíbrio e marcha de 
Tinneti 

Idem Item 9. 

 
 
 

11. 

 
 
 
Avaliação Funcional 
(Autonomia, 
independência): 

 
 
AVD: Index de 
Independência nas 
Atividades de Vida 
Diária de Katz 
 

As pessoas idosas são classificadas 
como independentes ou dependentes no 
desempenho de seis funções a partir da 
utilização de um questionário padrão. 
Para os idosos mais dependentes 
deverá ser elaborado um projeto 
terapêutico Singular. 
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AIVD: Escala de 
Lawton, 

As pessoas idosas são classificadas 
como independentes ou dependentes no 
desempenho de nove funções. Para os 
idosos mais dependentes deverá ser 
elaborado um projeto terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
Avaliação de 
funcionalidade 

Medida de 
Independência 
Funcional (MIF) 

Cada item pode ser classificado em uma 
escala de graus de dependência de 7 
níveis, sendo o valor 1 correspondente à 
dependência total e o valor 7 
correspondente à normalidade na 
realização de tarefas de forma 
independente. O nível de independência 
funcional segundo a MIF é classificado 
da seguinte forma: 
Independência completa: 7 
Independência modificada: 6 
Supervisão, estímulo ou preparo: 5 
Assistência mínima: 4 
Assistência moderada: 3 
Assistência máxima: 2 
Dependência total: 1 
 
para os idosos mais dependentes deverá 
ser elaborado um projeto terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suporte familiar e de 
cuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
APGAR de Família 

0 a 4 = elevada disfunção familiar 
5 e 6 = moderada disfunção familiar 
7 a 10 = boa funcionalidade familiar 
 
 
Altos índices do APGAR demonstram 
maior capacidade de adaptação da 
família à nova situação e possíveis e 
prováveis mudança de papéis, enquanto 
um baixo índice pode representar um 
ambiente estressante, de baixa 
adaptabilidade à nova situação e pode 
requerer intervenções apropriadas e 
urgentes. 
 
Para os idosos mais dependentes 
deverá ser elaborado um projeto 
terapêutico. 

 
 
 
 
 
Genograma 

avaliação da estrutura familiar e das 
relações na perspectiva de avaliação dos 
riscos familiares, para a explicação de 
fatores que possam contribuir para o 
desequilíbrio do processo saúde-doença 
na família, com vistas a propiciar 
elementos que possam subsidiar planos 
terapêuticos integrais, ou seja, com 
ações de prevenção, promoção, 
recuperação e manutenção da saúde, 
especialmente, quando se faz 
necessária à adoção de um elemento 
externo (familiar ou não) como cuidador. 

 
 
 
 
 

Representação dos relacionamentos dos 
membros da família com os sistemas 
mais amplos. Desenvolvido como 
dispositivos de avaliação, planejamento 
e intervenção familiar, pode ser utilizado 
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Avaliação dos 
Recursos Familiares e 
Comunitários 
(ECOMAPA); 

para reestruturar comportamentos, 
relacionamentos e vínculos no tempo 
com as famílias bem como modificar as 
percepções das famílias sobre si 
mesmas. 
 
O detalhamento do ecomapa contribui 
para a construção visual da rede de 
suporte social desse idoso o que, em 
muito poderá auxiliar no planejamento 
assistencial. Colocam-se círculos 
externos ao redor da família que 
representam pessoas ou instituições que 
se relacionam com essa família. Esses 
são ligados à família por linhas que 
representam os vínculos afetivos 
existentes. 

 
 
 
 
Avaliação da 
Sobrecarga Dos 
Cuidadores (Zarit) 

A avaliação compreende uma lista de 
afirmativas que reflete como as pessoas, 
se sentem ao cuidar de outra pessoa. 
Depois de cada afirmativa, deve ser 
indicado com que frequência o cuidador 
se sente em relação ao que está sendo 
perguntado (nunca, raramente, algumas 
vezes, frequentemente ou sempre). Não 
existem respostas certas ou erradas. 
 
altos escores indicam estresse dos 
cuidadores e, nesses casos, a equipe 
deve discutir o planejamento assistencial 
mais adequado. 
 

 
 

14. 

Violências (física, 
familiar, sexual, 
psicológica, 
financeira/patrimonial. 
Institucional, 
negligência/abandono) 

 
 
Ficha de Avaliação de 
Violência e Maus 
Tratos Contra a 
Pessoa Idosa 

altos escores indicam estresse dos 
cuidadores e, nesses casos, a equipe 
deve discutir o planejamento assistencial 
mais adequado. 
 
 
Na confirmação da situação de violência, 
fazer a notificação e encaminhar aos 
órgãos competentes de cada região. 

Fonte: Adaptado do Caderno 19 da Atenção Básica de Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa, 2007 
 
 Com intuito de facilitar o entendimento e a aplicabilidade da AGI, a tabela 2 

abaixo expõe os dimensões e métodos empregados para ela conforme as diretrizes 

propostas no Caderno de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa na APS (BRASIL, 

2007). 
 
Tab. 2 - Dimensões e Aspectos da Avaliação da saúde do Idoso 
 

AVALIAÇÃO 
Dimensão Aspectos Avaliados Instrumento Necessário 

 
1. 

 
Estado de Saúde 

Capacidade funcional, doenças 
existentes, medicações, estado de 
saúde percebido 

Medida de Independência 
Funcional (MIF) 
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2. 

 
Estado Funcional 

Nível de assistência necessária para 
o desempenho das atividades 
básicas e instrumentais de vida diária 

AVD:  Escala de Katz 
 
AIVD: Escala de Lawton  
 

 
 

3. 

 
 
Estado Cognitivo 

 
Memória, capacidade de tomar 
decisões 

Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM) 
 
Escala de Depressão Geriátrica 
Abreviada 

 
4. 

 
Suporte Disponível 

 
Família, amigos, vizinhos 

APGAR de Família 
Genograma 
Ecomapa 
Escala de Zarit 

 
5. 

 
Ambiente 

 
Barreiras na manutenção da 
independência ou riscos de 
segurança 

Escala de Avaliação do 
Equilíbrio e da Marcha de 
Tinneti 
Ficha de Avaliação de Violência 
e Maus Tratos Contra a Pessoa 
Idosa 

PLANEJAMENTO DO CUIDADO 
Dimensão Aspectos Avaliados Instrumento Necessário 

1. Listagem de 
problemas 

Colocados em ordem de prioridade Prontuário e Caderneta do 
idoso 

2. Metas dos serviços 
de curto, médio e 
longo prazo 

Metas mensuráveis desenvolvidas 
pela pessoa idosa e pelos gerentes 
de cuidado para cada problema 

Prontuário e Caderneta do 
idoso 

3. Organização dos 
serviços 

Especificando tipo e quantidade de 
serviços necessários para que a 
pessoa idosa alcance suas metas - 
exemplo número de visitas 
domiciliares, agendamento de 
consultas. 

Prontuário e Caderneta do 
idoso 
 
Formulário de Referência e 
Contrarreferência 

COORDENAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANO DE CUIDADOS 

Dimensão Aspectos Avaliados Instrumento Necessário 
1. execução do plano 

de cuidados 
considerando 
custo-efetividade e 
conveniência 

Respeitar os desejos da pessoa 
idosa e de sua família quanto a 
serviços e provedores. O 
gerenciamento do cuidado deve 
incluir, de forma organizada e 
coordenada, serviços formais e 
informais. 

 

Fonte: Adaptado do Caderno 19 da Atenção Básica de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, 

2007 

 A fragilidade desencadeia a perda da independência e grande demanda para 

cuidados de AVD. A decorrência disso se deve aos declínios e dificuldades 

provocados pelas desregulações neuromusculares, neuroendócrinas e imunológicas 

que expõem o idoso frágil à perda da autonomia e dependências de outras pessoas 

para seu autocuidado. A melhor maneira de se intervir na fragilidade é rastreando-a 

para prevenir suas incapacidades e danos à saúde do idoso (CAMARANO, 2016). 

 O cuidado em saúde abarca os princípios de orientação ao que se desconhece, 

ajuda no desenvolvimento de atitudes de enfrentamento positivo dos condicionantes 
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de saúde e, ajudar o indivíduo parcialmente ou totalmente impossibilitado de se 

autocuidar e de realizar suas AVD. Manter a independência e saúde do idoso envolve 

possibilitá-lo assumir cada vez mais o seu cuidado sem desmerecer seus desejos, 

necessidades e pessoalidade, entendendo que quanto mais ele se envolve com sua 

saúde, enfrenta suas demandas e busca por qualidade de vida, menos ele se expõe 

a risco de disfunções, dependências e perda da autonomia proporcionadas pela 

síndrome da fragilidade (GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 Faz-se necessário, que os cuidados com os idosos enfatizem a adoção de vida 

ativa, que estimulem o autocuidado, o controle de condições crônicas e prevenção de 

riscos específicos da velhice e que estes temas sejam discutidos entre os idosos, suas 

famílias, profissionais da saúde e comunidade tanto nas visitas domiciliares quanto 

nas Unidades de Saúde da Família (USF) e instituições sociais do território 

(GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016). 

 Além da avaliação dos domínios físicos e biológicos, o cuidado ao idoso 

também precisa ser pautado pela observação de seu enfrentamento dos aspectos da 

qualidade de vida subjetiva como: o bem-estar subjetivo, a capacidade de adaptação, 

a esperança, o contentamento e a sua satisfação com a vida, seu envolvimento para 

a promoção de um bom nível de saúde e desenvolvimento humano (MARTINS et al., 

2007). 

 A Qualidade Subjetiva de Vida do Idoso é percebida e avaliada através da 

autoavaliação de suas experiências manifestadas por afeições positivas que se 

sobressaem às negativas e satisfação com sua vida. Essa satisfação precisa 

considerar os afetos sobre saúde, trabalho, independência, autonomia, dentre outros, 

afim de comparar a sua satisfação atual com as referências do seu passado e, do 

bem-estar de outras pessoas na mesma faixa etária (SPOSITO et al., 2010). 

 Um alto nível de Qualidade de Vida Subjetiva do idoso se dá pelo processo 

adaptativo dos indivíduos à velhice, da sua capacidade de redefinição de objetivos de 

vida e da maneira de como alcança-los. Ao profissinal de saúde, cabe identificar esses 

aspectos nas consultas gerontológicas, auxiliar o idoso em como lidar com as 

limitações impostas pela senilidade e a manter o equilíbrio entre perdas e 

potencialidades, num processo adaptativo e de conservação de sua qualidade de vida 

(MARTINS et al., 2007). 

 A percepção que engloba a multidimensionalidade ultrapassa o domínio físico e 

considera também, os aspectos psicológicos, nível de independência, relações sociais, 
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meio ambiente e as crenças espirituais. A avaliação subjetiva do idoso precisa 

envolver os valores não-materiais como amor, liberdade, solidariedade, inserção 

social, realização pessoal e felicidade, assim como, a maneira que ele enfrenta e se 

vê nesses indicadores e, como ele se adapta à realização individual e coletiva da vida 

em sociedade, para entendimento da sua qualidade de vida. Para essa avaliação o 

Grupo WHOQOL da Organização Mundial da Saúde propôs, no inicio da década de 

1990, um instrumento de avaliação da qualidade de vida subjetiva, o WHOQOL-Bref. 

Este instrumento possui uma estrutura simplificada e compacta, que se adequa a 

todas as populações, níveis de conhecimento e até mesmo as restrições das 

capacidades cognitivas das pessoas (MARTINS et al., 2007). 

 O WHOQOL-Bref, é composto por quatro domínios e duas questões que 

abordam a qualidade de vida de uma pessoa. O primeiro domínio é o físico e aborda: 

dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; mobilidade; atividades da vida 

cotidiana; dependência de medicação ou de tratamentos; e capacidade de trabalho. 

O segundo é o psicológico, caracterizado pelos sentimentos positivos; pensar, 

aprender, memória e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; 

sentimentos negativos; e espiritualidade/ religião/crenças pessoais. O terceiro refere-

se às relações sociais e aborda as relações pessoais; suporte social; e atividade 

sexual. E o quarto domínio, diz respeito ao meio ambiente, abrangendo a segurança 

física e proteção; ambiente no lar; recursos financeiros; cuidados com a saúde e 

sociais (disponibilidade e qualidade); oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades; participação e oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico 

(poluição, ruídos, trânsito, clima); e transporte (MARTINS et al., 2007). 

 Pode-se dizer que a avaliação da qualidade de vida subjetiva no idoso é um 

mecanismo importante para reconhecer a sua realidade social e como ele percebe a 

sua interação com a comunidade em que vive. Mesmo sendo recente, avaliação da 

qualidade de vida subjetiva do idoso é uma temática que permite a discussão sobre o 

enfrentamento do envelhecimento, assim como, fortalecer o conceito do 

envelhecimento ativo em substituição do cuidado voltado somente para a velhice 

patológica, que demanda altos custos para o individuo, sociedade e Estado 

(MARTINS et al., 2007). 

 Além da percepção dos aspectos subjetivos, é importante identificar como é a 

percepção do idosos sobre sua saúde. O interesse nessa percepção é identificar a 
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interação de variáveis objetivas com as subjetivas, para conhecer as consequências 

das doenças sobre seu bem-estar, como se dá a realização de suas atividades e, 

comparar suas expectativas e seus resultados com os de outras pessoas idosas. Essa 

identificação da percepção dos aspectos subjetivos e focada no bem-estar de idosos,  

é capaz de auxiliar bastante as equipes de saúde da família no direcionamento da 

abordagem terapêutica, ao atendimento das demandas de idosos e dos níveis de 

complexidade de atenção à Saúde (SPOSITO et al., 2010). 

 Também é importante que o profissional de saúde trabalhe em equipe 

multiprofissional e que esteja sensível para perceber o quanto o idoso está satisfeito 

com sua memória, amizades, atenção das pessoas, ambientes em vive e acesso aos 

serviços de saúde. Essa satisfação precisa ser medida e entendida como parte 

integrante do bem-estar para qualidade de vida do idoso, e portanto, merece ser 

avaliada. Entretanto, ainda há a necessidade de desenvolvimento e utilização de 

instrumentos que permitam obter informações de natureza subjetiva nas avaliações 

clínicas de saúde do idoso e de ações junto à população idosa para a facilitação do 

ajustamento ao seu envelhecimento e valorização da percepção de sua própria saúde 

e bem-estar, tanto por parte da Saúde da Família como suporte técnico, quanto por 

parte da sociedade como amparo social ao idoso (SPOSITO et al., 2010).  

 O trabalho multiprofissional e interdisciplinar das equipes de saúde auxilia o 

gerenciamento da saúde e das doenças crônicas dos idosos em fragilidade. A meta 

do trabalho em equipe na ESF é fomentar o desenvolvimento psicoeducativo ao idoso 

e o estimulá-lo nas práticas de autocuidado, de mudanças dos hábitos de vida, 

identificação de sintomas referentes à fragilidade e otimização da comunicação entre 

idoso, família e profissional de saúde para trocas de informações sobre sua saúde 

(SILVA et al., 2016). 

 A integração das ações para a promoção da longevidade saudável do idoso e 

o acompanhamento da saúde do idoso frágil deve se dar de forma capaz à intervir nos 

diferentes determinantes que afetam o curso do envelhecimento. Para que haja a 

integração destas ações é imprescindível repensar no uso de linguagem comum entre 

idosos e profissionais de saúde para identificação e alinhamento do atendimento de 

suas necessidades (SILVA et al., 2016). 

 O cuidado com o idoso e com idoso em fragilidade também precisa considerar 

o uso de tecnologias assistenciais embasadas no impacto que as ações em saúde 

podem influenciar na sua qualidade de vida e enfrentamento do envelhecimento. A 
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valorização do idoso como protagonista de seu cuidado e bem-estar é a mola central 

no agir e atuar em prol de respostas satisfatórias do processo de cidadania, promoção 

da longevidade saudável e vida deste indivíduo (SILVA et al., 2016). 

 Para que o rastreio e supervisão da saúde de idosos, especialmente aqueles 

com alto risco de desenvolvimento de eventos adversos como os idosos em 

fragilidade tenha êxito, é fundamental que haja avaliações multidimensionais seriadas 

no domicilio ou na unidade de saúde da família, balizadas por instrumentos validados 

de acompanhamento da sua saúde. É também importante que a gestão do cuidado 

dos idosos, independentemente de sua condição clínica, física, social ou emocional 

seja feita de forma multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial com o 

desenvolvimento de ações permanentes de atenção social e saúde através de 

orientações e trocas de experiências com todos os envolvidos no processo de cuidado 

do idoso frágil. Desta forma o planejamento do cuidado do idoso será mais flexível, 

horizontal, com tomadas de decisões compartilhadas e direcionadas à sua saúde 

(PINHEIRO, ALVARES E PIRES, 2012).  

No cuidado à saúde de pessoas idosas convenciona-se agrupar, de 
modo sintético, as seguintes metas principais: promoção de um viver 
ativo e saudável; compensação de limitações e incapacidades; 
provisão de apoio e controle no curso do envelhecimento; tratamento 
e cuidados específicos; e facilitação do processo de cuidar. Alcançar, 
no mínimo, essas metas é o propósito da prática de cuidados 
gerontológicos. No âmbito da promoção de um viver ativo e saudável, 
enquanto transcorre o processo do envelhecimento, a prática do 
cuidado centra-se na educação para o cuidado da vida e da saúde 
(GONÇALVES, ALVAREZ e SANTOS, 2016, p.1990) 

 
 Para o cumprimento de metas com a saúde do idoso, em 2006 o Pacto pela 

Saúde do MS define algumas estratégias que orientam a programação e fixam 

parâmetros para as atividades de saúde com a população idosa. As ações sobre o 

envelhecimento recomendadas por este Pacto são que haja cobertura mínima de 40% 

dos usuários maiores de 60 anos do território e que devam ser realizadas ao menos 

3 consultas médicas e 3 consultas de enfermagem anuais em forma de Visita 

Domiciliar (VD) ou consulta na USF (BRASIL(b), 2006). 

 Além das ações citadas acima, é orientado que sejam feitas ao menos 02 

coletas e avalições de exames anuais por parte destes profissionais. Ainda é 

recomendado que ocorram 12 VD dos ACSs/ano, 06 VD de profissional de saúde de 

nível médio/ano e 02 atividades educativas na comunidade com idosos ao ano. Além 

das consultas, é recomendado que ao menos 01 vez ao ano sejam solicitados e 
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avaliados exames de hemograma completo, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico, 

glicemia de jejum, ureia, creatinina, colesteróis e triglicérides, EAS e Urocultura com 

antibiograma, pesquisa de sangue oculto nas fezes e 01 consulta anual com 

especialista para situações não resolvidas na APS. Especificamente para a mulher 

idosa, além do recomendado acima, deve-se incluir avaliação de função tireoidiana 

anualmente e 01 Papanicolau a cada 3 anos após 02 exames consecutivos normais 

para aquelas de até 69 anos (BRASIL(b), 2006). 

 Há de se levar em conta também que a formação do profissional de saúde deve 

considerar o perfil gerontológico da sociedade e as significações sociais do 

envelhecimento. O profissional de saúde que atua em gerontologia precisa estar 

consciente de suas ações na implementação de propostas de ações tanto de ensino 

quanto assistenciais para identificação de recursos de resolutividade das 

necessidades básicas e de defesa dos direitos da população idosa (MOTTA, CALDAS 

e ASSIS, 2008). A base da formação de profissionais de saúde com foco gerontológico 

é na capacidade de compreensão das dimensões sociais, políticas e éticas para o 

enfrentamento eficaz do envelhecimento nas sociedades.
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 GERAL 

Conhecer as práticas de cuidado dos Enfermeiros, Médicos e Agentes Comunitários 

de Saúde oferecidas aos idosos em situação de fragilidade cadastrados na Estratégia 

Saúde da Família do Município de Teixeira de Freitas-Ba. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever e discutir o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Primária 

à Saúde de Teixeira de Freitas no cuidado do idoso em fragilidade; 

2. Analisar a percepção e as práticas dos profissionais da Atenção Primária à Saúde 

de Teixeira de Freitas sobre a gestão do cuidado e acompanhamento do idoso 

frágil na Atenção Primária à Saúde. 
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4 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

4.1 DESENHO DE ESTUDO  

 Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que, para Silveira e Córdova 

(2009), busca a compreensão de uma realidade e suas significações nas relações, 

processos e fenômenos, com a preocupação de entender os motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes das pessoas pesquisadas sobre o cuidado ao idoso frágil 

na ESF. 

 A abordagem qualitativa da pesquisa busca compreender os fenômenos que 

enovelem o ser humano e suas relações sociais em diversos ambientes e práticas. 

Assim, através da pesquisa qualitativa, é possível identificar melhor como um 

fenômeno ocorre no ambiente e contexto do que precisa ser analisado. Com esta 

abordagem, o pesquisador capta o fenômeno em estudo a partir da perspectiva e 

pontos de vista das pessoas que participam dele, e assim, com dados coletados e 

analisados, é possível entender a dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995). 

 Este estudo possui caráter descritivo, com finalidade de descrever os fatos e 

fenômenos da realidade do cenário estudado. Este tipo de pesquisa estabelece, 

entende e explica as relações entre as variáveis do estudo e suas características mais 

significativas na atuação prática dos atores do processo investigado, identificadas no 

momento da coleta de dados, que nesta pesquisa é a entrevista (GIL, 2008)  

 Em complemento a descrição dos fatos e fenômenos desse estudo, foi 

empregado o uso da pesquisa exploratória bibliográfica e entrevistas com pessoas 

que participam dos processos de trabalho no cenário estudado. Isso possibilitou uma 

maior familiaridade com o tema e melhor construção de hipóteses e identificação de 

informações operacionalizáveis, capazes de identificar, esclarecer e delimitar os 

conceitos e aplicabilidades no tema pesquisado e, permear sua investigação com 

mais aproximação do fenômeno desta pesquisa (GIL, 2008). 

 Assim, em suma, este estudo descreveu uma situação social e explorou 

questões difíceis de serem quantificadas, além de compreender os fatos que foram 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados. (POUPART et al, 

2010; ANDRADE, 2010). 
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4.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

 A pesquisa foi realizada no Município de Teixeira de Freitas, situado no extremo 

sul baiano e pertencente à 9º Região de Saúde da Bahia. A população municipal, 

conforme o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizado em 2010, é de 138.341 habitantes, distribuídos em 1.165.622 Km2 , com 

densidade demográfica de 118,87 habitantes por Km2e Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,685. Destes habitantes, 8,74% são idosos. Cerca de 90,27% 

dos idosos residem em área urbana do município, sendo 46,77% do sexo masculino 

e 53,23% do sexo feminino. No Estado da Bahia a população de idosos era de 

1.451.206, representando 9,99% de sua população, ao passo que no Brasil a 

população de idosos representava 11,5% no mesmo período. 

 Dados da Coordenação da Atenção Primária à Saúde de Teixeira de Freitas 

discriminam que a cidade possui 41 Unidades de Saúde da Família, divididas em 05 

Regiões Municipais de Saúde: Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. Delas, 37 estão em 

zona urbana. Na zona urbana, a Região Norte possui 8 Unidades de Saúde da 

Família; a Sul, 7; Leste, 6; Oeste, 8 e Central 8 e cada uma das Regiões de Saúde 

possui um apoiador institucional. A cobertura populacional pela Estratégia Saúde da 

Família do Município é de 93,7%. A Atenção Primária à Saúde do município conta 

ainda com 28 equipes de saúde bucal, que cobrem 64,9% da população, 05 Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), 1 equipe de Consultório na Rua, além do 

Programa Melhor em Casa. 65% dos médicos de saúde da família do município são 

do programa Mais Médicos e estão sob supervisão de uma coordenação médica 

contratada pelo Ministério da Saúde.  

 Como apresentado pelo Apoio Institucional da Atenção Básica à Saúde do 

Município, a Atenção Primária à Saúde de Teixeira de Freitas é organizada por meio 

de uma Coordenação Técnica, Núcleo de Educação Permanente, Apoio Institucional, 

Setor de Informação e Administrativo para suporte às Equipes de Saúde da Família. 

A coordenação articula os profissionais das equipes de Saúde da Família junto aos 

demais profissionais da rede municipal de atenção à saúde, objetivando melhorar a 

assistência oferecida à população, além de administrar a manutenção da estrutura 

das unidades de saúde e gerenciar recursos humanos. O apoio institucional oferece 

suporte assistencial às equipes de Saúde da Família para fortalecer seu processo de 

trabalho e estreitar a relação entre trabalhadores da saúde e a gestão. 
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA, CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 Os sujeitos da pesquisa foram 05 Enfermeiros, 05 Médicos e 05 Agentes 

Comunitários de Saúde das Unidades Saúde da Família da área urbana de Teixeira 

de Freitas, sorteados a partir de listagem dos profissionais que atuavam nas equipes 

da ESF durante o período de coleta de dados, disponibilizada pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Como critério de inclusão, os entrevistados deveriam atuar há 

pelo menos 06 (seis) meses nas equipes onde se encontram atualmente, para que 

tivessem tempo suficiente de estabelecer uma boa relação, maior familiaridade e 

melhor vínculo com a população idosa adscrita. Foram selecionados 01 Enfermeiro, 

01 Médico e 01 ACS de cada uma das 5 regiões de saúde da Zona Urbana do 

Município de Teixeira de Freitas. Foram excluídos os profissionais que atuavam no 

Presídio Estadual e da Estratégia Saúde da Família da Zona Rural do Município.  

 Pela grande rotatividade dos profissionais de saúde de nível superior, em 

especial o médico, durante o sorteio dos participantes, contamos com a ajuda das 

apoiadoras institucionais, para confirmar se os profissionais sorteados preenchiam o 

critério de inclusão deste estudo e identificar se estavam em férias ou não. Os que 

não preenchiam o critério eram excluídos e sorteado outro profissional da mesma 

região de saúde, até que a amostra compreendeu apenas profissionais com a 

experiência em saúde da família desejada. Foram considerados perda aqueles que 

não desejaram participar ou estavam afastados de suas funções em decorrência de 

licenças por motivos de saúde e férias. Dessa forma, consideramos que não houve 

perdas neste estudo, uma vez que todos os indivíduos aceitaram participar da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice I), proposto pela Resolução 466/2012. 

4.4 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 A entrevista é um instrumento da pesquisa qualitativa, que permite o acesso à 

produção de conteúdo dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A fala dos entrevistados 

é reveladora de sistemas de valores, condições estruturais, símbolos e normas e, ao 

mesmo tempo, transmite ideias de grupos determinados em condições histórico-

socioculturais (MINAYO, 1996). Como estratégia de coleta de dados, foi utilizada a 

entrevista semiestruturada, a partir de um roteiro temático (Apêndice II), individual, 

construído para o alcance dos objetivos de nossa pesquisa e inspirado no roteiro de 
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consulta do idoso, proposto pelo caderno nº.19 de Envelhecimento da Pessoa Idosa 

de 2007 do Ministério da Saúde. Este instrumento aborda questões sobre saúde 

mental; avaliação de equilíbrio e marcha; avaliação das atividades de vida diária; 

avaliação das atividades instrumentais de vida diária e avaliação funcional do idoso. 

O instrumento ainda contou com questões pertinentes aos dados sociodemográficos, 

formação do profissional entrevistado, seu conhecimento sobre os conceitos de idoso 

saudável e frágil, serviços de referência e contrarreferência, apoio 

matricial/institucional, satisfação com seu trabalho e percepção sobre a necessidade 

de treinamento referente ao tema da pesquisa, como parâmetros para identificar e 

compreender os conhecimentos e as práticas dos entrevistados em relação ao 

cuidado com o Idoso Frágil na Estratégia Saúde da Família do cenário estudado. Além 

das entrevistas, foi utilizado neste estudo um diário de campo, como ferramenta 

auxiliar de registro das observações e reflexões da pesquisa que surgiram ao longo 

das entrevistas e visitas aos participantes dela.  

 A coleta de dados foi realizada em 3 etapas, quais sejam: 

 Primeira etapa: primeiro contato do pesquisador com a Secretaria Municipal 

de Saúde e Coordenação da Atenção Primária à Saúde do município, para 

autorização do projeto de pesquisa e posterior submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil. 

 Segunda etapa: contato telefônico com os sujeitos da pesquisa, a fim de 

apresentar o projeto, os objetivos e realizar a marcação das entrevistas. Esta etapa 

foi realizada após aprovação do CEP. 

 Terceira etapa: realização das entrevistas, com gravação em áudio, 

transcrição na íntegra e análise dos dados. O período da realização das entrevistas 

foi de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, de acordo com o desejo e disponibilidade 

dos participantes, em seus locais de trabalho e em uma data previamente agendada, 

de comum acordo. A média de duração das entrevistas foi de 55 minutos. A análise 

dos dados foi realizada de janeiro a fevereiro de 2018, melhor descrita no próximo 

item. 

 
4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 A análise de conteúdo é uma estratégia utilizada para tratamento de dados 

obtidos de discursos em pesquisas qualitativas, abrangendo um conjunto de táticas, 
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cujo objetivo é a busca dos sentidos contidos em documentos e materiais coletados, 

por meio de transcrições de entrevistas com áudio ou não, notas de observação, fichas 

de documentação, notas de campo, diários de pesquisa, fotos, filmes e outros. Tem 

como objetivo entender os aspectos de ação individual do sujeito, através de sua 

linguagem, para compreender suas percepções sobre seu meio de interação social, 

seus conceitos, significações e distribuição de seus conteúdos. “A análise de conteúdo 

visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., por 

meio de um mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir 

de uma amostra de mensagens particulares” (BARDIN, 1977, p.44). 

 Pode-se dizer que a análise de conteúdo exige muito tempo, paciência e 

dedicação do pesquisador e que, na definição das categorias de análise, necessita-

se de perseverança, disciplina, rigor, intuição, imaginação e criatividade (BARDIN, 

1977). 

 Há três fases dessa técnica, as quais foram utilizadas nesta pesquisa:  

a) Pré-análise: tem o objetivo de organizar o material a ser analisado, 

sistematizando as ideias iniciais e tornando-o operacional; 

b) Exploração do material: tem o objetivo definir as categorias e as unidades de 

contexto nos documentos (codificação), categorização e classificação. É 

importante porque possibilita as interpretações e inferências, necessitando 

para isso, um estudo aprofundado e fundamentação teórica; 

c) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: tem o objetivo de 

destacar as informações para análise, interpretações e inferências para 

reflexão crítica (BARDIN, 2011). 

 Antes da coleta de dados da pesquisa foram construídas categorias pré-

analíticas. Durante e após a coleta de dados novas categorias mais específicas e 

concretas surgiram e se transformaram, à medida que os discursos dos sujeitos 

aconteceram e assim, complementaram as categorias iniciais a partir da compreensão 

destes discursos. As categorias pré-analíticas tiveram como base os dados 

sociodemográficos, de formação e desenvolvimento profissional das Equipes Saúde 

da Família pesquisadas. Para buscar o entendimento dos conhecimentos sobre 

envelhecimento, conceito diferencial de idoso saudável e idoso frágil, as categorias 

pré-analíticas levantaram como os sujeitos da pesquisa diferenciam os cuidados 

fundamentais para o idoso saudável e para o idoso frágil. Outras categorias 
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propuseram analisar as relações profissional/famílias, questões sobre violência contra 

o idoso frágil e atitudes tomadas frente à situação, apoio matricial, sistema de 

referência e contrarreferência do idoso na RAS.  

 As categorias pré-analíticas descritas abaixo foram elaboradas e nortearam o 

roteiro das entrevistas: 

1. Definições e diferenciações de Idoso e Idoso Frágil; 

2. Promoção do Envelhecimento Saudável; 

3. Ações Integradas à Saúde da Pessoa Idosa; 

4. Processo de trabalho no rastreio e acompanhamento de idosos e idosos frágeis 

no território; 

5. Referência e Contrarreferência dos idosos na RAS; 

6. Intersetorialidade do Cuidado aos idosos; 

7. Rede de Apoio ao Cuidado do Idoso e do Idoso Frágil no Território; 

8. Emprego de diretrizes para a Gestão do Cuidado com o idoso e o idoso frágil. 

  

 Com a análise das respostas dos entrevistados, observou-se que as categorias 

poderiam ser aglomeradas em 5 (cinco), por se tratarem das mesmas ideias, sendo 

classificadas da seguinte forma: 

1. Idoso, este ser Frágil: da sua Definição à prática de cuidado e papeis das 

Equipes de Saúde da Família, da Família e da Comunidade; 

2. A Família e a comunidade no processo de cuidado com o seu idoso; 

3. Processo de Trabalho em Saúde da Família na Gestão do Cuidado ao Idoso e 

ao Idoso Frágil no Município de Teixeira de Freitas; 

4. Qualificação da Equipe para o acompanhamento do idoso e do idoso frágil na 

APS; 

5. Rede de apoio ao idoso, sua família e à ESF. 

 Esta análise possibilitou compreender como acontece o cuidado com a saúde 

do idoso frágil na Atenção Primária à Saúde de Teixeira de Freitas/BA e compará-lo 

com o que recomenda a literatura. O tratamento dos resultados aconteceu por 

confrontação sistemática entre a literatura utilizada e os dados obtidos através da 

entrevista com os profissionais pesquisados e a percepção do pesquisador. A medida 

dos conhecimentos e compreensão destes conhecimentos e das práticas dos 
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profissionais da Estratégia Saúde da Família, permitiu entender o que é feito e como 

o cuidado com a saúde do idoso frágil acontece na APS. 

 Assim, analisaram-se os conteúdos extraídos dos discursos dos sujeitos da 

pesquisa e que nos possibilitou compreender a realidade vivida, a integração de 

experiências anteriores, suas práticas adotadas na gestão de cuidado do idoso 

saudável e do idoso frágil na Atenção Primária de Saúde. Foi a partir do conhecimento 

comum, dos pensamentos natural e científico, elencados por categorias pré-analíticas 

da análise de conteúdos, que as mensagens significativas emitidas pelos 

entrevistados foram explicadas à luz do referencial teórico. Para essa etapa foi 

utilizada a pesquisa bibliográfica sobre o envelhecimento, suas repercussões na vida 

em sociedade e em como os idosos frágeis precisam ter suas necessidades 

particulares apoiadas pela Equipe de Saúde da Família (ANDRADE, 2003). 

 
4.6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Este projeto de pesquisa foi inserido na Plataforma Brasil para avaliação pelo CEP e 

foi aprovado com o número Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) 79077117.9.0000.5284 

 Conforme resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e do Comitê de 

Ética em pesquisa com seres humanos, todos os participantes foram esclarecidos 

quanto ao objetivo da pesquisa, sua confidencialidade e sobre a garantia do sigilo e 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice I). 

Nenhum participante se recusou a participar do estudo. 

 Os cuidados com os participantes foram referentes à preservação da exposição 

moral e da não-divulgação de seus dados, ou seja, manter sigilo e evitar 

constrangimentos. O pesquisador tomou medidas, conforme Resolução 466/2012 

para minimizar este risco com a não divulgação de nomes ou dados de identificação 

dos participantes da pesquisa, sendo identificados de acordo com sua categoria 

profissional e de forma numérica, da seguinte forma: médico 1 (MED 1), agente 

comunitário de saúde 2 (ACS2), enfermeiro 3 (ENF3). 
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5 RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 
5.1 PERFIL DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 
 
 A amostra contou com 15 profissionais: 5 Agentes Comunitários de Saúde, aqui 

denominados de ACS1, ACS2, ACS3, ACS4 e ACS5; 5 Enfermeiros chamados de 

ENF1, ENF2, ENF3, ENF4 e ENF5 e 5 Médicos nomeados de MED1, MED2, MED3, 

MED4 e MED5. Uma das médicas entrevistadas nesta pesquisa era do programa Mais 

Médicos. A escolha da amostra foi feita com base nos critérios de seleção deste 

estudo, expostas na seção de Procedimentos e Métodos e com auxílio de 5 

apoiadoras Institucionais da Atenção Primária à Saúde. A tabela a seguir apresenta o 

perfil sociodemográfico dos participantes do estudo.  

Tab. 3: Dados sociodemográficos dos participantes da pesquisa 

Profissão 
Média 

de 
Idade  

Sexo Cor 
Média de 
tempo de 
Atuação 

Profissional 

Formação 
profissional 

Tempo 
médio 
de SF 

Tempo 
médio no 
Território 

ACS 44 
anos 5 mulheres 

2 negras 
2 pardas 
1 branca 

14 anos 4 possuem 
curso de ACS 14 anos 11 anos 

Enfº. 45 
anos 

4 mulheres 
1 homem 

4 pardos 
1 branco 9 anos 

2 possuem 
especialização 

em SF 
9 anos 4 anos 

Médico 49 
anos 

4 mulheres 
1 homem 

1 negro 
2 pardos 
2 brancos 

22 anos 
2 possuem 

especialização 
em SF 

13 anos 2 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 Pode-se perceber na referida tabela, que o cuidado em saúde da família do 

grupo estudado é predominantemente feminino em todas as categorias profissionais. 

A categoria que mais tem tempo de vínculo com os territórios é a de Agente 

Comunitário de Saúde. Ainda há uma rotatividade grande entre profissionais médicos 

e enfermeiros no município, realidade essa semelhante à exposta por Motta, Aguiar e 

Caldas (2011). Na pesquisa das autoras, sugere-se que a baixa permanência destes 

profissionais nos territórios seja em virtude da depreciação de seu trabalho como 

profissional generalista de Saúde da Família, baixa remuneração para uma dedicação 

exclusiva das demandas da Estratégia Saúde da Família e precariedade dos vínculos 

empregatícios, semelhante ao que se experimenta na Atenção Primária à Saúde de 

Teixeira de Freitas.  

 A rotatividade foi um fator dificultador para esta pesquisa, haja visto que na 

seleção dos entrevistados era preciso ter pelo menos seis meses de vínculo com o 
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território como critério de inclusão no estudo. Em decorrência de uma mudança 

recente na política municipal, foi preciso que o apoio institucional da Atenção Primária 

à Saúde do município indicasse quais eram os profissionais com mais tempo de 

vínculo com o território para possibilitar a seleção deles e posterior contato. 

 Em termos de capacitação para o trabalho em Saúde da Família, é percebido 

que a maior quantidade dos profissionais de nível superior entrevistados não possui 

especialização em Saúde da Família, mesmo tendo longo tempo de atuação 

profissional na Estratégia. As especificidades encontradas no trabalho em Saúde da 

Família exigem que o profissional conheça bem os processos de trabalho, suas 

atribuições individuais e como parte da equipe e ainda, saiba usar as ferramentas 

próprias do modelo de atenção para o cuidado em saúde.  

 Correia, Freire e Lucena (2015) também encontraram essa realidade ao 

estudar o cuidado profissional do Enfermeiro em Saúde da Família em um município 

da Paraíba. No seu estudo as autoras indicaram que havia falta de capacitação 

profissional em aspectos referentes à Estratégia Saúde da Família. A realidade 

semelhante, percebida neste estudo em Teixeira de Freitas, pode estabelecer um 

paralelo entre a falta de formação em Saúde da Família com parte dos possíveis 

problemas enfrentados nos territórios em decorrência de desconhecimento das 

especificidades dos processos de trabalho com a comunidade no que tange as 

diretrizes da Atenção Primária à Saúde. Além de promover conhecimento sobre 

saúde, as capacitações são ferramentas úteis para a mudança de perfil dos usuários 

atendidos pela Estratégia Saúde da Família, pois o conhecimento estimula novas 

visões dos profissionais sobre o que vem a ser o cuidado na comunidade. 

 

5.2 IDOSO, ESSE SER FRÁGIL: DA SUA DEFINIÇÃO À PRÁTICA DE CUIDADO E 

PAPÉIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE 

  

 A Fragilidade em Idosos é um conceito em construção e evolução contínuas, 

mesmo sendo discutido desde a década de 1980. Ainda não há uma definição única 

para a Fragilidade, entretanto há um consenso na literatura, que a aponta como uma 

síndrome de declínio clínico, de múltiplas causas, que acontece de forma cíclica e 

hierarquizada como consequência da sarcopenia, desregulação neuroendócrina e 

disfunção imunológica. Estas desregulações e disfunções expõem o idoso a maior 

vulnerabilidade a estressores que resultam em deficiências funcionais, riscos à sua 
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saúde e morte (CHEN, MAO e LENG, 2014; FERRIOLLI, MORIGUTI e 

FORMIGHIERI, 2016; MORLEY, et al, 2013; XUE, 2011). Esses aspectos reforçam a 

ideia causal de fenótipo da fragilidade proposto por Fried que se baseia na perda não 

intencional de peso (pelo menos 5kg no último ano), exaustão auto relatada, fraqueza 

muscular (identificada através da diminuição da força de preensão), velocidade lenta 

na caminhada e redução das atividades físicas (FRIED et al, 2001).  

 A fragilidade é medida e acompanhada por critérios biológicos bem definidos 

por meio de características físicas apresentadas pelos idosos, entretanto, ainda há a 

necessidade de embutir nesse conteúdo de diagnóstico os aspectos de relações 

sociais. O idoso possui vulnerabilidades sociais inegáveis por se tornar uma vítima 

fácil de diversas formas de violências e privações, contudo, ainda é pouco usual e 

difícil avaliar suas vulnerabilidades com precisão, mesmo essas sendo importantes na 

classificação de fragilidade em idosos (GOBBENS et al., 2009). 

 Definir e diagnosticar a fragilidade em idosos precisa investigar não apenas o 

domínio físico, mas considerar também os aspectos psicológicos e sociais do sujeito 

e como a interação deles pode determinar o aparecimento da fragilidade. Identificar a 

fragilidade precisa se dar por um modelo conceitual integral para que a medição de 

seus resultados seja eficaz para o planejamento de ações capazes de minimizar os 

danos tanto físicos quanto os cognitivos, psicológicos e sociais, como propõem 

Gobbens et al. (2009). 

 A definição de idoso e idoso frágil presente no discurso dos entrevistados difere 

do que é apresentado pela literatura em geriatria e gerontologia. Para a maior parte 

dos entrevistados não existe muita diferença entre as definições de envelhecimento e 

fragilidade.  

“Idosos são aqueles com mais de 60 anos e com doenças. Mas tem 

aqueles que nem parece que são idosos de tão ativos.” (ENF1) 

 

“São sozinhos e geralmente são cuidados pela esposa ou esposo, que 

são velhos.” (MED2) 

 

 Por outro lado, para alguns entrevistados, existe uma proximidade do conceito, 

inclusive trazendo alguns critérios sociais importantes como abandono, quando 

perguntados sobre a diferença entre idoso e idoso frágil. 

“O idoso frágil está mais debilitado e não tem ninguém, a família 
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abandona na maior parte das vezes e para mim, considero como idoso 

frágil.” (ACS4) 

 

“O frágil é o idoso descompensado, que não procura a unidade de saúde 

e mais vulnerável às doenças e problemas.” (ENF3) 

 

 O exposto nas falas dá a ideia de que os conceitos de fragilidade e 

envelhecimento são equivocados e baseados no senso comum, ou seja, uma forma 

de conhecimento compartilhado entre pares de uma relação social e que tem como 

base as significações e representações dos acontecimentos, ações e pensares dos 

seus cotidianos (MARTINS, 1998).  

 A definição de idosos centrada no senso comum, o coloca na condição de ser 

doente, isolado socialmente, abandonado pela família, frágil e que a perda da sua 

autonomia e independência são esperadas e tidas como “coisas de velho”. Pode-se 

pensar que esta discrepância entre as definições de fragilidade e envelhecimento 

como é descrito na literatura decorre da recente conceituação e pouca discussão 

sobre o tema na formação profissional e, também, no cotidiano das equipes de saúde. 

A essa dificuldade conceitual, pode-se inferir também a inexistência de um consenso 

bem estabelecido sobre a definição de fragilidade nos estudos científicos.  

 Definir erroneamente o que é envelhecimento e considerar que o idoso é um 

ser doente e frágil pode fazer com que o rastreio da fragilidade seja comprometido e 

retarde a identificação de seu fenótipo, impactando em demora na implementação de 

cuidados em saúde que possibilitem a preservação da autonomia e independência do 

idoso. Barros, Maia e Pagliuca (2011) corroboram com esta percepção em sua 

pesquisa realizada no interior Cearense. As autoras descrevem que o direcionamento 

das ações com os idosos é feito com pertinência do conceito de que todo idoso é 

doente e frágil, que por isso seu cuidado é baseado em doenças crônicas e, sem 

percepção dos aspectos relevantes de indicadores de saúde do idoso que norteiem 

para a manutenção e preservação da qualidade de vida ativa e da autonomia, tal como 

em nosso estudo. 
 O rastreamento da fragilidade é baseado no seu conceito fenotípico, 

relativamente simples, barato e preditor do risco de resultados adversos em adultos 

mais velhos, mas ainda não foi implementado e sistematizado nas práticas 

assistenciais da Estratégia Saúde da Família em Teixeira de Freitas. Os escores mais 
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utilizados para a identificação e rastreamento da fragilidade em idosos são o Fenótipo 

de Fragilidade de Fried, e o Índice de Fragilidade proposto por Rockwood. 

 

5.3 A FAMÍLIA E A COMUNIDADE NO PROCESSO DE CUIDADO COM O SEU 

IDOSO 

 

 A família tem um papel de grande importância no cuidado do idoso ainda em 

processo de fragilidade e na preservação de sua independência. O cuidado da pessoa 

idosa vai da sua aceitação do envelhecimento até a disponibilidade familiar para 

atender suas necessidades de saúde, perpassando por questões de ordem fisiológica, 

social e emocional. Famílias que privam o idoso de sua autonomia e independência, 

na crença de estarem protegendo-o e ajudando-o a cuidar de sua saúde, acabam por 

estimular a instalação de incapacidades e dependências pelo simples fato de 

promoverem o desuso funcional de suas reservas. Para que haja a preservação física 

e social do idoso é importante que a família invista na sua socialização e participação 

dos processos familiares e da comunidade como estratégias de prevenção de perda 

da sua independência (OLIVEIRA e MENEZES, 2011). 

 As entrevistas realizadas com os profissionais das Equipes de Saúde da 

Família revelam que as famílias dos idosos de seus territórios são pouco 

corresponsabilizadas e pouco participativas nos processos de cuidado dos mesmos. 

Abaixo, algumas falas representam esta percepção. 

 

“É muito difícil envolver a família no cuidado.” (ACS3) 

 

“A gente vê muita precariedade disso e o interesse da família mais no 

dinheiro do que no cuidado real do idoso.” (ENF1) 

 

“Às vezes mando chamar para conversar. Eles participam muito pouco 

e aqueles bem fragilizados precisam da família e às vezes eu sinto falta.” 

(MED3) 

 

 Esses discursos descrevem que as famílias são pouco envolvidas e faz surgir 

o questionamento em se saber se elas não participam por falta de interesse ou por 

pouca instrumentalização sobre o processo de cuidar oferecido pelas equipes de 
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Saúde da Família. É possível que esse “descuido” por parte da família esteja 

relacionado também à falta de disponibilidade para cuidar. As ocupações impostas 

pelo trabalho formal e de sustento, falta de tempo para cuidar do familiar idoso, as 

demandas familiares do cuidador familiar, as expectativas sobre como e o que fazer 

para cuidar precisa ser considerado no momento de corresponsabilizar a família neste 

processo. Não adianta impor que o cuidado com o idoso é uma obrigação moral, de 

responsabilidade filial e de gratidão a tudo que os pais fizeram pelos seus filhos, sem 

identificar como ocorre a relação entre o idoso e quem o cuida.  

 Souza e Menezes (2009) encontraram em seu estudo realizado em Jequié (BA) 

algo parecido à realidade apresentada nos discursos dos Profissionais da Estratégia 

Saúde da Família do cenário pesquisado neste estudo. As pesquisadoras inferem que 

o cuidador familiar precisa discutir e ser orientado em como organizar, adaptar, criar 

e desenvolver práticas de cuidado com seu idoso, no auxílio de suas demandas e 

para superar momentos de dificuldades.  

 Provavelmente, se os profissionais da Atenção Primária à Saúde entrevistados 

e a gestão local criarem estratégias que estabeleçam um vínculo de maior 

proximidade e parceria com o familiar cuidador do idoso, o compartilhamento do seu 

cuidado será de mais responsabilização da família, mais valorização do idoso nas 

discussões sobre autonomia e independência e maior apoio na instrumentalização 

dos processos de cuidar oferecidos pelas equipes de Saúde da Família. O apoio 

institucional, para orientação e informação sobre como o cuidado deve acontecer, 

permite que as famílias assistam melhor seus idosos, como identificou Motta, Aguiar 

e Caldas (2011) em um estudo com três municípios cariocas com necessidades 

similares ao que ocorre em Teixeira de Freitas.  

 Cabe ao profissional de saúde adquirir e partilhar seus conhecimentos 

assistenciais em geriatria e gerontologia com as famílias e os idosos, assessorando-

os nas tarefas diárias de cuidado e na preservação de sua saúde. É preciso maior 

investimento nas relações entre idosos, suas famílias, comunidade e equipes de 

saúde na discussão sobre envelhecimento e coordenação de intervenções de saúde. 

Mas para que isso ocorra é necessário que haja qualificação profissional para gestão 

do cuidado e da saúde do idoso, especialmente do idoso em fragilidade (BORGES e 

TELLES, 2010). 

 Segundo os entrevistados, a comunidade não é sensível e talvez seja pouco 

estimulada a discutir e entender às particularidades do idoso e seu processo de 
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envelhecimento. Há poucas ações de interação e de solidariedade da comunidade no 

cuidado com os idosos. As experiências com classificação de risco e priorização no 

atendimento ao idoso nas Unidades de Saúde da Família geram insatisfação nos 

usuários jovens. 

 

“Poucos da comunidade ajudam o idoso. Parte dela acha que não tem 

responsabilidade com aquele idoso.” (ACS1) 

 

“Não tem muito respeito aqui quando tem idoso. Acontece muito de 

reclamar que fulano passou na frente; mesmo a gente explicando que é 

idoso eles não gostam.” (ENF2) 

 

“Isso dá uma confusão danada porque as pessoas não aceitam, 

reclamam muito por ter que passar eles na frente. Na agenda, de 12, 7 

são idosos e aquele que chegou antes fica louco da vida. A população 

não entende muito, ficam loucos da vida.” (MED5) 

 

 Dá a entender pelo discurso dos profissionais que o idoso em Teixeira de 

Freitas é pouco valorizado na sua comunidade e que seus direitos enquanto cidadão 

parecem não serem respeitados pelos usuários dos serviços de saúde. Também é 

possível perceber pelos discursos dos entrevistados que o idoso é de 

responsabilidade exclusiva da sua família e a comunidade aparenta não ter empatia 

com prerrogativas legais que amparam os idosos que buscam os serviços de saúde 

locais.  Mesmo o profissional da ESF explicando que a prioridade de atendimento é 

direito do idoso, a comunidade parece não aceitar bem este discurso. É inexistente na 

realidade estudada a discussão entre profissionais e comunidade usuária dos serviços 

de saúde sobre o envelhecimento, suas particularidades, aspectos biopsicossociais e 

aspectos jurídicos como o Estatuto do Idoso que ressalta a prioridade deste ciclo de 

vida em algumas situações. Isto não é algo que se restringe a Teixeira de Freitas.  

 Questões do cotidiano como fila de banco e assentos prioritários em transporte 

público são de pouca aceitação e respeito da população em geral. Estas questões 

refletem aspectos ligados à cidadania, mas também desconhecimento (por parte das 

famílias, da sociedade e dos profissionais das equipes) das leis de proteção ao 

usuário do sistema que se encontra na terceira idade.  
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“Discutir envelhecimento com a comunidade e fazer algo que envolve o 

idoso e o jovem? Não! Falo só de questões de alimentação e como 

prevenir as doenças.” (ENF4) 

 

 A falta de importância e desvalorização do idoso pela comunidade, na realidade 

estudada, pode estar relacionada a conflitos de conceituação de velhice e pouca 

discussão na comunidade sobre os aspectos do envelhecimento. Envelhecer vai além 

de discutir sobre alimentação e doenças. É preciso refletir que os aspectos 

biopsicossociais do envelhecimento e o seu enfrentamento pela comunidade não são 

uma responsabilidade exclusiva da família, mas também da Estratégia Saúde 

da Família de Teixeira de Freitas, da comunidade, da sociedade e do poder público. 

É claro perceber que o cuidado em saúde do idoso no município é ordenado pelo 

modelo biomédico de saúde e com pouca participação das comunidades locais na 

discussão em saúde e envelhecimento, como expressa a seguinte fala:  

 

“Aqui não tem associação de moradores. Como se discute saúde sem a 

participação da comunidade?” (ENF5) 

 

 Identificar as necessidades dos idosos e trazê-los para uma realidade de maior 

visibilidade política, social e de participação na vida em comunidade valoriza a sua 

representação nela. Enfrentar essa agenda implica na articulação das Equipes de 

Saúde da Família e sociedade em possibilitarem espaços de discussão da 

representatividade, importância, valorização e necessidades do envelhecimento na 

vida social do seu território, por meio da capacitação de profissionais da saúde e 

usuários dos serviços de saúde para o acolhimento do idoso e ampliação do seu 

acesso aos serviços de maneira integral. É fundamental a participação de associação 

de idosos, conselheiros de saúde, comunidade e associação de moradores nessa 

discussão de controle social.  

 Para que o controle social seja efetivo, há de se considerar a criação de 

conselhos, elaboração de propostas de ações, monitoramento das políticas públicas, 

desenvolvimento de habilidades das lideranças comunitárias, engajamento social e 

participação dos gestores públicos neste processo.  A partir disso e com a 

implementação das propostas pactuadas, reorganizar o acesso do idoso a serviços 
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mais eficientes e pautados na sua valorização e em suas demandas sociais e de 

saúde (COSTA et al, 2014). 

 Em relação ao cuidado do idoso na comunidade, a fala dos entrevistados 

remete que não há uma responsabilização na construção de uma rede de cuidado 

solidária e de valorização do envelhecimento. Uma estratégia que pode ser 

interessante para ajudar nessa rede de apoio para o cuidado ao idoso nas ESF de 

Teixeira de Freitas são os grupos de Terapia Comunitária. Rocha et al. (2009) 

utilizaram esta estratégia para discussão participativa do envelhecimento entre 

profissionais de Saúde da Família, idosos, suas famílias e comunidade para vencerem 

dificuldades relacionadas ao diálogo entre eles, fortalecimento de parceria com grupos 

de apoio da comunidade (igrejas, grupos de dança, espaços sociais, relações de 

amizades, etc), discussão da espiritualidade, resiliência comunitária, solidariedade no 

enfrentamento e resolução de problemas, exercício da escuta ativa, além da 

socialização dos grupos com atividades de lazer, valorização de trabalhos alternativos 

de geração de renda e cultivação da autoestima. Talvez seja necessário que o cenário 

estudado nesta pesquisa procure meios de articular servidores de saúde e usuários 

de seus serviços para a promoção ou remodelação do controle social local. 

 Envelhecer exige preparo individual e coletivo. O indivíduo precisa reconhecer 

que esse processo é inerente à vida humana e que é necessário discuti-lo com 

práticas de promoção da saúde que garantam qualidade de vida e uma velhice bem-

sucedida. Toda a comunidade deve ser envolvida no envelhecimento de sua 

sociedade, discutindo e refletindo estratégias de proteção, cuidado e amparo mútuo 

através de um olhar crítico e emancipador sobre o envelhecimento ativo e com 

minimização do risco da fragilidade de seus idosos. Neste aspecto, a Estratégia Saúde 

da Família precisa promover a remodelação de suas práticas de cuidado com técnicas 

democráticas e criativas capazes de envolver e responsabilizar o usuário idoso, sua 

família e a comunidade na gestão de sua saúde e de seus cuidados (PINHEIRO, 

ALVARES e PIRES, 2012). 
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5.4 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA GESTÃO DO 

CUIDADO AO IDOSO E AO IDOSO FRÁGIL NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE 

FREITAS 

 

 O processo de trabalho da Saúde da Família precisa ser direcionado pela 

busca ativa de indicadores no território adscrito à Unidade de Saúde da Família. De 

acordo com Lemke e Silva (2010), entendemos como busca ativa, o processo de 

trabalho de vigilância e identificação precoce de casos e situações que possam 

colocar em risco a saúde da população pelo desenvolvimento de comportamentos e 

atitudes que a deixe passiva à vulnerabilidades e agravos. A busca ativa de idosos 

saudáveis e idosos frágeis no cenário pesquisado é feita pelo Agente Comunitário de 

Saúde sem conhecimento técnico sobre rastreio da fragilidade e treinamento para a 

demanda, além de possuir conceitos sobre envelhecimento e fragilidade baseados no 

senso comum. As falas a seguir representam os recortes feitos sobre como os idosos 

frágeis são rastreados nos territórios.  
 

“Na visita a gente identifica os tipos de idosos, vê a necessidade da visita 

com o médico ou o fisioterapeuta quando as pessoas têm problemas.” 

(ACS1)  

 

“O agente visita e fala para a gente o que está acontecendo e 

dependendo eu ou o médico vamos na casa do paciente.” (ENF3) 

 

“Coloco o agente para ir, falo do olhar de atenção dele mais voltado para 

o idoso que precisa de mais visita. Eles são indicadores se precisa de 

visita.” (ENF4) 

 

“A maior parte das vezes o agente visita o idoso e fala pra gente que tem 

um ou outro que precisa de alguma coisa.” (MED4) 

 

 Partindo do que encontramos em nossa pesquisa, os entrevistados, 

independentemente de sua categoria profissional, possuem dificuldades em definir, 

classificar e diferenciar o idoso robusto do idoso frágil por deficiência em sua 

capacitação. É possível imaginar que a identificação precoce de disfunções, perda da 
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independência e necessidades de saúde dos idosos pode ficar comprometida ao se 

considerar somente a visão do Agente Comunitário de Saúde sobre estes aspectos. 

É inquestionável que a visita domiciliar é fundamental para as boas práticas da 

Estratégia Saúde da Família, entretanto parece que esta prática seja mais executada 

pelo Agente Comunitário de Saúde como ideia principal de notificar ao restante da 

equipe de Saúde da Família as demandas de doenças dos idosos residentes dos 

territórios e menos voltadas para as suas potencialidades de autocuidado e 

independência, como forma de enfrentamento positivo para promoção da qualidade 

de vida, bem como a prevenção de dependências e adoecimento.  

 Semelhante à pesquisa de Motta, Aguiar e Caldas (2011), entende-se que o 

Agente Comunitário de Saúde de Teixeira de Freitas é colocado em seu dia a dia 

como o maior responsável pelo acompanhamento de idosos na equipe de saúde da 

família, por meio de suas visitas domiciliares. Parece que o trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde de Teixeira de Freitas se assemelha ao apresentado por 

Almeida et al., (2016) quando os autores referem que na sua realidade em Minas 

Gerais este profissional é sobrecarregado de múltiplas tarefas no seu cotidiano de 

trabalho, neste estudo representadas pelo acréscimo do rastreio dos idosos frágeis 

de seu território. Mesmo com pouca formação em saúde e pouco apoio institucional, 

eles precisam estar atentos e saber identificar riscos, necessidades e demandas dos 

idosos e suas famílias, além de marcarem consultas e sinalizarem problemas diversos 

do território como ilustrado na fala a seguir: 

 
“A gente vai encontrando as coisas na visita e vai vendo as 

necessidades deles e encontrando as coisas que a gente pode fazer. O 

que a gente não sabe resolver passa para o médico ou para a enfermeira 

ajudar ou fazer.” (ACS1) 

 

 Mesmo que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa reforce que o 

cuidado com este sujeito precisa ser multiprofissional e discutido constantemente com 

a equipe que o cuida e sua família, nota-se que esta prática ainda não é bem 

desenvolvida na Estratégia Saúde da Família da realidade examinada. A prática 

vivenciada na pesquisa mostra que não há sistematização das ações de 

acompanhamento do idoso nas visitas domiciliares para sua manutenção da saúde, a 

partir de diretrizes pré-estabelecidas pelas equipes para monitoramento de agravos e 
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de observância dos contextos familiar e social que os idosos saudáveis e frágeis estão 

inseridos e cuidados.  

 Um processo de trabalho não sistematizado pode dificultar o controle de causas 

e danos que elevam o risco de comprometimento do bem-estar do sujeito cuidado. 

Semelhante ao percebido por Motta, Aguiar e Caldas (2011), mesmo havendo 

interesse em fazer um bom trabalho, o pouco conhecimento de questões de geriatria 

e gerontologia por parte dos Agentes Comunitários de Saúde e suas equipes pode 

influenciar no dimensionamento correto das consequências da fragilidade e do 

envelhecimento na adoção de práticas de cuidado nos tempos corretos.   

 É fundamental que durante o atendimento de idosos, especialmente daqueles 

com maiores demandas como os frágeis, o profissional tenha habilidade em lidar com 

as peculiaridades do envelhecimento e saiba manejar suas necessidades, 

respeitando seus direitos como pessoa idosa, bem como sua experiência acumulada 

ao longo da vida e com busca de superação da abordagem do modelo biomédico 

centrado em queixas e doenças para que de fato se promova o envelhecimento 

saudável (PINHEIRO, ALVARES e PIRES, 2012). 

 Sobre o processo de trabalho, os Médicos e Enfermeiros das equipes das 

Unidades de Saúde da Família que participaram deste estudo consultam e realizam 

visitas domiciliares aos idosos considerados ativos e frágeis, conforme demanda, 

especialmente originadas de urgências ou mediante a solicitação dos Agentes 

Comunitários de Saúde, geralmente decorrente da descompensação de Doenças 

Crônico-degenerativas. Corroborando com o descrito acima sobre a visita domiciliar 

do Agente Comunitário de Saúde como mecanismo de rastreamento e 

acompanhamento do idoso, é possível entender o motivo de perceber que a 

assistematização do cuidado pode estar colaborando com a quantidade de urgências 

vivenciadas pela equipe que cuida deste, da mesma maneira que cuida do adulto 

jovem. As próximas falas conotam a percepção de um cuidado assistematizado, sem 

programação e baseado em queixas dos idosos, da sua família e dos Agentes 

Comunitários de Saúde: 

 

“As consultas do idoso geralmente são do mesmo jeito: eles vêm aqui, 

se queixam, reclamam da dor daqui e dali, atendo, prescrevo, eles 

voltam ou o agente de saúde pede para consultar ou visitar.” (MED3) 
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“O médico ainda fica sentado atrás de uma mesa e com consulta atrás 

de consulta. A gente ainda espera o idoso ir na unidade para reclamar 

da vida, das dores.” (MED5) 

 

 Em todas as entrevistas, os profissionais não mencionam as estratégias 

usadas para prevenção de morbidades, violências, suporte social, promoção da saúde 

e educação em saúde, apenas se reportam às doenças crônico-degenerativas e suas 

descompensações clínicas. Cabe destacar que as ações de Vigilância em Saúde são 

atribuições fundamentais para todos os profissionais da Atenção Primária à Saúde. 

Visam a análise da situação de saúde e planejamento de estratégias pautadas no 

monitoramento e nas ações de saúde pública como prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, violências, doenças crônicas e acidentes, como propõe a atual Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017). Entretanto, esse discurso não foi 

identificado pela pesquisa realizada na Estratégia Saúde da Família do município de 

Teixeira de Freitas. Talvez esta falta de planejamento dos processos de trabalho seja 

uma das razões que explica o uso frequente das Unidades de Saúde da Família pelos 

idosos para tratarem mais suas complicações de doenças crônico-degenerativas do 

que, para em conjunto com as equipes, gerirem sua saúde. 

 As duas falas abaixo fazem representação do contexto geral de como o 

acompanhamento do idoso ocorre na ESF do cenário estudado. A primeira se refere 

à falta de direcionamento sobre o que deve ser monitorado e a segunda, a não 

diferenciação entre o que é feito para o adulto jovem e para o idoso. 

 

“Eu não sei direito como fazer. Procuro identificar o que está causando 

o problema, por que ele está frágil? Por que ele está em silêncio?” 

(ACS4) 

 

 “Não tem um trabalho específico para o idoso. A mesma ação feita para 

o idoso é feita para o jovem.” (ENF3) 

 

 É fácil perceber que o cuidado com o idoso nos territórios dos profissionais 

entrevistados acontece de maneira ocasional e sem distinção das demais populações. 

Falta entendimento e percepção por parte dos entrevistados de que os processos 

biopsicossociais do idoso se diferem dos processos do adulto jovem, bem como o 
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direcionamento para as práticas de cuidado com ele. O idoso precisa ser desvinculado 

do estereótipo de doente e visto como um ser que pode e deve evoluir no seu ciclo de 

vida de maneira saudável e autônoma. Os profissionais de Saúde da Família de 

Teixeira de Freitas ainda carecem de capacitação direcionada ao envelhecimento e 

cuidado ao idoso, assim como Oliveira e Menezes (2014) identificaram na sua 

pesquisa em um município também do interior da Bahia. Há de se considerar 

igualmente que este processo de capacitação para o cuidado integral do idoso não 

envolva somente a dimensão curativa na saúde do envelhecimento. 

 Deu a entender, especialmente na segunda fala, que as ações com os idosos 

não contemplam plenamente as suas demandas. São inespecíficas e não consideram 

que o seu cuidado é de longa duração e requer a mão de obra qualificada de uma 

equipe multiprofissional e intersetorial para suas especificidades. O norteamento do 

cuidado com o idoso na realidade estudada pode ser possibilitado a partir do uso de 

instrumentos específicos e diretrizes assistenciais de acompanhamento e cuidado 

deste grupo na Atenção Primária à Saúde, para a prevenção de agravos e fragilidade. 

 O Programa de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA) é estratégia bastante 

referenciada pelos entrevistados como único mecanismo de acolhimento e busca 

ativa de idosos no contexto pesquisado.  

 De forma pouco estruturada e com pouca adesão da clientela, essa estratégia 

de rastreamento parece não ter boa resolubilidade e impacto para a população local, 

especialmente para aqueles idosos com limitações e impossibilidade de locomoção 

até a Unidade de Saúde da Família.  Este momento de encontro é utilizado somente 

para troca de receitas e orientação alimentar e atividades físicas. 

 

“Na verdade, a gente não tem um dia para fazer uma atividade com o 

idoso, aproveito o HIPERDIA para ver o que ele precisa.” (ENF2) 

 

“No HIPERDIA, como a maioria é idoso, vejo eles e o que eles precisam.” 

(MED3) 

 

“Mesmo tendo muito idoso no HIPERDIA, nós temos uma adesão muito 

baixa, não sei o que acontece, sabe?”. (MED5) 

 

Usar o HIPERDIA como ferramenta de rastreabilidade do idoso num primeiro 
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momento parece ser interessante, fácil e uma oportunidade de acesso a essa 

população. Todavia, esse programa é direcionado aos sujeitos hipertensos e 

diabéticos, independentemente da idade e não é roteirizado para o acompanhamento 

da saúde do idoso, mesmo sendo ele quem mais frequenta esse programa nas USF. 

Com a descrição desse processo de trabalho, mostrado nas falas acima, é pertinente 

abordar que há uma necessidade latente de direcionamento das práticas das equipes 

no que se refere à busca ativa e adesão de idosos às propostas feitas pela ESF.  

 Talvez uma discussão entre gestores e trabalhadores da saúde sobre a criação 

e implementação de diretrizes que conduzam melhor os processos de acolhimento e 

busca ativa de demandas dos idosos no território seja importante e producente. Estas 

diretrizes poderão facilitar o trabalho das equipes, bem como organizar a USF e seus 

processos internos para uma perspectiva de trabalho guiada para a promoção e 

educação em saúde para os idosos, focada na preservação da sua autonomia e 

independência e com vista à redução de danos provocados pelo envelhecimento e 

fragilidade.  

 Os recortes selecionados acima sugerem que a compreensão e vivência dos 

profissionais de Saúde da Família entrevistados são que o idoso somente é convidado 

a ir à Unidade de Saúde da Família para ter sua glicemia e pressão arterial 

monitoradas, bem como para troca de receitas.  

 

“A gente tenta que eles [idosos] não venham para o HIPERDIA apenas 

para trocar receita ou passar pelo médico, mas para participar das 

coisas.” (ACS3) 

 

 O papel da Estratégia Saúde da Família no cuidado do idoso ultrapassa a troca 

de receitas e consulta para verificação de pressão arterial e glicemia. Para que essa 

realidade da Atenção Primária à Saúde de Teixeira de Freitas mude, será preciso 

repensar e replanejar a gestão do cuidado e acolhimento do idoso, por meio de 

capacitação e direcionamento balizados por ferramentas específicas de avaliação 

global do idoso. Essa foi uma realidade também vivenciada por Oliveira e Menezes 

(2014) ao relatarem que o uso do HIPERDIA como estratégia de cuidado específico 

do idoso descaracterizou os principais objetivos de promoção da saúde e prevenção 

de agravos pela Estratégia Saúde da Família.  

 Seria valioso que os processos de trabalho para acompanhamento do idoso na 
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Saúde da Família de Teixeira de Freitas fossem voltados especificamente para as 

características próprias do envelhecer e promoção do envelhecimento saudável, 

como também percebido na pesquisa de Correia, Freire e Lucena (2015) em Unidades 

de Saúde da Família de João Pessoa. Essa demanda é um desafio possível de ser 

resolvido, com investimento na mudança do paradigma de que o idoso é um ser 

doente, para um conceito de cuidado gerido a partir da qualidade de vida e 

envelhecimento saudável.   

 É recomendado que o processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família 

na atenção à pessoa idosa seja direcionado para busca ativa e demandas 

espontâneas. Esta prática objetiva o diagnóstico multidimensional da saúde do idoso, 

incluindo riscos à sua saúde, vulnerabilidades, rastreamento de fragilidade e outros 

fatores como o ambiente onde ele vive suas relações com o profissional, família e 

comunidade, além dos aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais. É 

desejado que o cuidado com o idoso e sua família seja humanizado, acolhedor, 

orientado e acompanhado com respeito à sua cultura e peculiaridades do processo 

de envelhecimento. A proposta é a mudança da relação profissional/usuário e sua 

rede social para o compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades e 

ansiedades em todos os momentos do cuidado e da gestão da saúde do idoso 

(BRASIL, 2007). 

 A dificuldade na definição e identificação da fragilidade pelos profissionais de 

saúde parece ser um ponto importante para definição de estratégias de manutenção 

e cuidado com a saúde do idoso. Identificar e rastrear as limitações funcionais que 

possam impactar em dependências para a realização das Atividades de Vida Diária e 

das Atividades Instrumentais de Vida Diária são ações necessárias na avaliação do 

profissional de Saúde da Família.  Para que a gestão do cuidado ao idoso ocorra de 

forma sistematizada e com a maximização de sua autonomia e independência 

funcional, é de grande valor o emprego de escalas de avalição multidimensional para 

sua saúde (OLIVEIRA e MENEZES, 2011). 

 A gestão do cuidado ao idoso robusto e ao idoso frágil na Atenção Primária à 

Saúde de Teixeira de Freitas acontece sem protocolo e fluxograma de atendimento, 

avaliação e acompanhamento. O cuidado ao idoso na Estratégia Saúde da Família 

deste estudo ocorre geralmente para atendimento de doenças agudas e 

descompensação de doenças crônico-degenerativas. Muitos entrevistados referem 

atender muitas demandas espontâneas e urgências na Estratégia Saúde da Família. 
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Não fazem levantamento de indicadores locais de saúde e a vigilância em saúde não 

é sistematizada, usando apenas o HIPERDIA, como mencionado acima.  

 Foi possível perceber que a Estratégia Saúde da Família do município atende 

as demandas dos idosos com um trabalho semelhante ao de ambulatório das antigas 

Unidades Básicas de Saúde, focadas em consultas rotineiras, procedimentos pontuais 

e trocas de receitas. Pode-se destacar pelos discursos que não há o uso de 

instrumentos de acompanhamento do idoso recomendados pelo Caderno de 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa da Atenção Básica, exceto por uma das 

profissionais, médica do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, oriunda de 

Cuba, que refere se basear por estas recomendações. 

 

 “Acabo colocando na consulta de enfermagem e esquecendo de outros 

instrumentos que a gente poderia usar para trabalhar com o idoso.” 

(ENF4) 

 

“Uso o protocolo que o ministério recomenda que tem no caderno do 

idoso do Ministério da Saúde.” (MED1) 

 

“Não sigo protocolo, mas visito os idosos uma vez por mês e peço 

exames 2 vezes no ano para saber do hemograma, sódio, potássio, 

ureia, creatinina, prescrevo uma vitamininha, Cálcio. Sempre tô enfiando 

algo no meio porque eles sempre precisam.” (MED2) 

 

“Vem aqueles [protocolos] da atenção básica, mas eu não sigo muito.” 

(MED3) 

 

“A consulta do idoso é como uma consulta rotineira. A gente acaba 

ficando mais atento sempre as necessidades do idoso naquele 

momento. Vai, consulta, mas não sigo nenhum protocolo de geriatria.” 

(MED5) 

 

 A realidade exposta pelos fragmentos dos discursos acima dá a entender que 

mesmo quando se sabe da existência das recomendações feitas pelo Ministério da 

Saúde, a gestão do cuidado ao idoso não é sistematizada e direcionada por elas. A 
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ausência do uso dessas diretrizes de cuidado específico para o idoso e seus 

protocolos ratifica a ideia de que é normal e esperado que ele adoeça e, que para 

isso, os programas usuais de atendimento a população doente como o HIPERDIA, 

atendem bem às demandas de cuidado com pessoas doentes e com doenças crônico-

degenerativas.  

 Quando aconteceu o acesso à Gestão da Atenção Primária à Saúde para 

organização da entrada de campo desta pesquisa, identificamos, através de uma 

conversa informal, que a mesma não preconiza a utilização de instrumento de 

avaliação geriátrica na prática assistencial e não discute com suas equipes 

mecanismos para resolução desta demanda através de recomendações e 

capacitações.  

 Em consonância com o estudo de Borges e Telles (2014), a formação e o 

trabalho em saúde ainda possuem características de processos centrados no modelo 

biomédico e na produtividade, como visto na fala de MED5. Estas características 

influenciam em como o cuidado da saúde do idoso frágil acontece ao pensarmos que 

é normal e esperado que o idoso adoeça, tenha dependências para o autocuidado e 

limitações de autonomia.  

 O cuidado sistematizado do idoso, com atenção às suas necessidades na 

fragilidade, demandam organização do modelo assistencial e da gestão de sua saúde. 

É preciso entender que cuidar ultrapassa a ideia de orientar. Cuidar representa 

comprometimento e responsabilidade com o outro através de práticas de valorização 

do cuidado e respeito às particularidades dos sujeitos, que neste trabalho são 

representados pelos idosos em fragilidade (BORGES e TELLES, 2010). 

 Sobre acompanhar e monitorar a saúde e qualidade de vida do idoso ficou 

entendido que os profissionais realizam visitas domiciliares e consultas 

desorganizadas, buscam por condições sugestivas de doenças e complicações delas, 

deixam em segundo plano as potencialidades do idoso, bem como não dão a entender 

que rastreiam condições, situações e comportamentos de risco do idoso e sua família 

que o coloquem em situação de fragilidade ou de piora da sua condição clínica. As 

falas a seguir ilustram essa percepção. 

 

“São com as visitas domiciliares ou uma vez por semana, ou uma vez 

por mês, igual falei com você, mas de acordo com a necessidade, apesar 

dele ser um idoso frágil, mas se ele não tiver complicações de saúde, aí 
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a gente não deixa de visitar, não deixa de acompanhar, mas a gente dá 

prioridade para um idoso que tem um problema um pouco maior.” 

(ACS1) 

 

“O enfermeiro tem que fazer a visita domiciliar ao acamado 1 vez por 

mês e o agente passa lá 2 a 3 vezes na semana para ver se tem algum 

problema novo, para ver se houve alguma alteração, se adoeceu, se está 

se alimentando, se está fazendo uso da medicação, tentar trazer de 

alguma forma ao médico. Essa é a forma de acompanhamento e 

cuidados no idoso frágil que eu acho que precisa de mais atenção. 

(ENF3) 

 

“Eu acompanho eles mais no HIPERDIA mesmo e na consulta 

agendada, mas também vou nas visitas dos idosos acamados que não 

podem vir ao posto, aí prescrevo o medicamento e oriento na forma de 

tomar.” (MED3) 

 

 A prática de seguimento e cuidado ao idoso, relatada pelos entrevistados, ainda 

é voltada para a detecção de doenças e seu tratamento medicamentoso. 

Independentemente se esse idoso é ou não frágil, o monitoramento de sua saúde não 

deve ser direcionado somente ao modelo de busca e tratamento de doenças. Dá a 

entender que há uma frágil tentativa de vigilância para possíveis complicações, mas 

não bem delineada. Seria importante que o cuidado com o idoso na Estratégia Saúde 

da Família de Teixeira de Freitas fosse mais direcionado para prevenção e reabilitação 

de idosos frágeis e não frágeis na tentativa de reduzir o risco de quedas, 

comprometimento funcional e privação cognitiva. As equipes não entendem que o 

cuidado no envelhecimento deve ser enfatizado por promoção da saúde e prevenção 

de danos e menos focado em ações curativas. 

 Com as falas citadas acima, também se percebe que a abordagem e o cuidado 

do idoso nas Unidades de Saúde da Família pesquisadas não se orientam pela 

avaliação de sua funcionalidade, capacidade de autocuidado, saúde física e mental, 

situação socioeconômica e suporte social. Deixar de avaliar estes aspectos pode 

retardar a identificação precoce de fatores que o predisponham a se tornar um idoso 

em situação de fragilidade.  Borges e Teles (2010) identificaram em seu estudo que o 
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uso de instrumentos de captação, rastreio e acompanhamento do idoso organiza o 

trabalho e melhora a forma de cuidar dos idosos pela Estratégia Saúde da Família.  

 Fica evidente que há a necessidade de reinvenção da forma de abordagem e 

cuidado da saúde do idoso e de sua família na realidade exposta neste estudo. 

Também é necessário um maior suporte de capacitação aos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde sobre aspectos da gestão do cuidado a saúde do idoso saudável e 

do idoso em fragilidade. 

 Além do que já foi discutido sobre o acompanhamento da saúde do indivíduo, 

sua família e coletividade, com foco na autonomia, independência, prevenção de 

danos, promoção da saúde e compartilhamento da gestão do cuidado das vidas 

adscritas nas Unidades de Saúde da Família pesquisadas nesta realidade, é 

importante que o profissional de Saúde da Família incorpore em suas práticas e 

processos de trabalho as recomendações da Política Nacional de Atenção Básica. 

Essas recomendações se referem a sua participação na responsabilização pelo 

cuidado, suporte no controle de acesso aos fluxos da Rede de Atenção à Saúde e 

elaboração de diretrizes, protocolos clínicos e assistenciais norteadores do cuidado e 

de referenciamento e contrarreferenciamento. Independentemente se o cuidado 

ocorre na Unidade de Saúde da Família ou no espaço do usuário, ele deveria ser 

pensado e realizado de forma integral, longitudinal, intersetorial, interdisciplinar e 

multiprofissional.  

 O processo de trabalho deve incluir práticas que busquem implementar a 

clínica ampliada, o Plano Terapêutico Singular e o matriciamento para as demandas 

que necessitam de maior discussão sobre o planejamento e compartilhamento do 

cuidado entre usuários, profissionais de saúde, gestores, comunidade e parcerias 

formadas no território (BRASIL, 2017). 

 Percebeu-se que neste estudo o cuidado com o idoso em Teixeira de Freitas 

não é direcionado, planejado e programado pelas recomendações orientadas no 

caderno de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa na Atenção Básica. Parece que 

a gestão da saúde do idoso realizada nas Unidades de Saúde da Família é 

direcionada à identificação somente de complicações de doenças crônico-

degenerativas, surgimento de novas doenças e condições crônicas e, em idosos 

doentes ou em fragilização. Durante as falas não foi identificado que ocorre 

abordagem de aspectos como hábitos de vida, forma de enfrentamento do 

envelhecimento, de suas demandas e complexidades de saúde, educação, 
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socialização, direitos, valores culturais e religiosos. As falas a seguir dão a entender 

esta realidade. 

 

“Eles [idosos] são mais vulneráveis, né? Porque a saúde deles é mais 

frágil e precisam de mais cuidados com pressão alta, diabetes, a 

osteoporose, essas doenças que afetam mais o idoso.” (ACS5) 

 

“Eles [idosos] estão falecendo, então a gente tá vendo que tem que focar 

bastante na prevenção da hipertensão, da diabetes, do cuidado. A gente 

tem um caderno e a gente vê quanto tempo, através da família, que 

pede, do agente que detecta esse problema, vai assim, de acordo com 

a necessidade daquele idoso.” (ENF1) 

 

“Atendo mais as patologias como diabetes, hipertensão, queda, 

geralmente essas situações que pioram a situação do idoso, tipo como 

se fosse uma prevenção para aquele que não consegue fazer certas 

necessidades sozinhos.” (MED4) 

 

 A ideia passada pelas falas dos entrevistados é que o foco do cuidado ao idoso 

é direcionado a abordagem do sujeito doente e com complicações. Práticas como 

essas podem dificultar a identificação de sua funcionalidade e autonomia, visto que 

se percebe pela concepção dos profissionais, que o idoso é doente e precisa ter suas 

comorbidades vigiadas. Parece também que essa vigilância nem é sistemática nem 

focada nas particularidades do envelhecimento, mas sim de forma semelhante ao 

indivíduo que não é idoso.  

 Há até uma preocupação sobre riscos na fala de ENF1. Mas como identificar a 

predisposição de riscos que o idoso possui para doenças e eventos adversos ainda 

não identificados, se não existe na realidade estudada a utilização de instrumento de 

Avaliação Global do Idoso com ênfase na sua funcionalidade, recomendado pelo 

Ministério da Saúde (2007)?  Para que o profissional da Estratégia Saúde da Família 

de Teixeira de Freitas consiga avaliar os seus idosos de forma sistematizada e 

eficiente, há de se discutir com a gestão local de saúde a implantação dos protocolos 

clínicos de Avaliação Global do Idoso para preservação do equilíbrio de sua saúde e 

prevenção de condições que possam colocá-lo em risco de fragilidade.  



88 
 

 Para facilitar esse processo de avaliação global do idoso recomendado pelo 

Ministério da Saúde, será de grande importância que os profissionais de saúde levem 

em conta as suas capacidades e os seus problemas de saúde, psicossociais e 

funcionais para elaborarem em conjunto com toda a equipe, paciente e família um 

Plano Terapêutico Singular para as demandas dos idosos e de suas famílias. Foi 

percebido que na Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas ainda não há 

uma organização deste Plano Terapêutico Singular. Não há um consenso sobre esta 

prática nas equipes e, quando ocorre, o idoso e sua família não participam da 

discussão sobre seus aspectos de saúde, como é explicitado nos fragmentos dos 

discursos abaixo: 

 

“A gente participa tudo em equipe, mas não fazemos esse plano 

terapêutico, mas faz reunião.” (ACS5) 

 

“A gente até discute os casos de maior necessidade, mas não fazemos 

o PTS.” (ENF4) 

 

“Sento com a equipe e às vezes com o NASF e aí vemos o que podemos 

ajudar e cada um procura fazer sua parte, junto ou individual, vamos 

vendo o resultado e acompanhando o resultado, tipo um plano.” (ENF5) 

 

 “A gente tem procurado fazer o plano terapêutico quando a gente 

percebe que não adianta dar medicação porque o problema dele não é 

só medicamento e ele precisa de mais coisa, então a gente se junta e 

elabora e aí a gente chama e informa [grifo do autor] a ele o que ele 

precisa fazer e vamos acompanhando os resultados.” (MED5) 

 

 Como pode ser visto entre os entrevistados deste estudo, a maioria não faz e 

não discute o Plano Terapêutico Singular e os que o fazem, a família e o idoso não 

participam do processo, apenas são comunicados das decisões. O cuidado ao idoso 

na Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas parece que não está ocorrendo 

de forma compartilhada e discutida entre equipe, usuário e família sobre os aspectos 

da sua saúde e como enfrenta-los de forma compromissada. É preciso refletir sobre 

como o cuidado local em saúde pode avançar na discussão partilhada do Plano 
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Terapêutico Singular na resolução das situações de maior complexidade, como as 

que são identificadas na fragilidade do idoso e aumentar o vínculo entre as equipes 

de saúde e seus usuários, como recomenda o Caderno de Envelhecimento e Atenção 

à Saúde da Pessoa Idosa (2007).  

 É muito importante que as discussões clínicas sobre como gerir e organizar o 

cuidado ao idoso sejam capazes de adiar as perdas funcionais e possibilitar que ele 

e sua família participem ativamente em todos os processos pactuados através do 

Plano Terapêutico Singular, como recomendado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2007). 

 Como o foco da Avalição Global do Idoso é a percepção da sua saúde, 

prevenção e identificação precoce de condições e eventos adversos, é preciso 

considerar as condições e doenças crônico-degenerativas prevalentes que devem ser 

investigadas sistematicamente. Neste rol, encontramos afecções cardiovasculares e 

osteomusculares, diabetes e suas complicações, déficits sensoriais e cognitivos.  

 A monitorização feita pela Avalição Global do Idoso guia o profissional para a 

prevenção e identificação precoce de síndrome da fragilidade e fragilidade no idoso e 

suas descapacidades e disfunções na elaboração do Plano Terapêutico Singular. Os 

aspectos avaliados são as modificações de funcionalidades, mudanças de peso não 

intencionais, fadiga, mal-estar inespecífico, quedas, perturbações no padrão de sono, 

alterações cardiovasculares, miccionais e/ou intestinais, incontinências, afecções 

osteomusculares, articulares, dor e problemas sexuais (BRASIL, 2007). 

 Para o cuidado qualificado ao idoso é importante o uso de protocolos de 

geriatria e escalas de avaliação multidimensional. Os resultados do emprego destas 

escalas quando registrados e avaliados permitem a adoção de medidas identificadas 

nas necessidades, riscos e vulnerabilidades encontradas e discutidas através de 

Plano Terapêutico Singular com equipe, paciente e família.  

 Como exposto e discutido anteriormente, a maior parcela dos entrevistados diz 

não usar ou seguir protocolos e diretrizes de geriatria e gerontologia. Tampouco 

assumem usar escalas de avaliação geriátrica. As falas abaixo expõem esta 

percepção e dará base à discussão a seguir: 

 

“Não uso, só os rotineiros daqui quando aferimos a PA, a temperatura, 

frequência respiratória, frequência cardíaca, ausculta pulmonar e a 

consulta de enfermagem propriamente dita, mas específico geriátrico e 



90 
 

gerontológico, não.” (ENF3) 

 

“Não, não existe roteiro, não existe. Existe só a ficha clínica, da avaliação 

dos sinais e sintomas, da anamnese, a avaliação que você faz aqui e 

também das informações que você obtém a partir do diálogo.” (ENF5) 

 

“Instrumento de avaliação do idoso? Não, só a ficha clínica e o prontuário 

da família mesmo.” (MED3) 

 

“Se eu conheço algum instrumento para usar na consulta? Oh, 

especificamente de consulta geriátrica, sinceramente? A gente não faz.” 

(MED5) 

 

 Gostaria de iniciar a discussão do uso de instrumentos para a avaliação do 

idoso com uma citação do filósofo prussiano Immanuel Kant que diz “Quem não sabe 

o que busca, não identifica o que acha.” Essa frase retrata bem a representação das 

falas recortadas acima no que diz sobre o rastreio dos aspectos da saúde do idoso. 

Talvez esta não utilização de um instrumento que sinalize o que deve ser identificado, 

mapeado, prevenido e abordado esteja influenciando negativamente na ocorrência de 

grandes demandas de urgência nas Unidades de Saúde da Família dos profissionais 

que participaram desta pesquisa. As duas falas a seguir exprimem esta percepção 

nas práticas dos entrevistados: 

 

“Aqui vem muito idoso com pico hipertensivo, crise de hiperglicemia. 

Quando é mais grave, a gente encaminha para a UPA.” (ENF2) 

 

Aqui tem muitos deles [idosos] que vem com crise hipertensiva, 

gastroenterite, estados febris. A gente atende bastante urgência aqui.” 

(MED4) 

 

 Ao unificar as duas percepções: ausência de uma baliza de acompanhamento 

com as frequentes urgências com idosos relatadas nos discursos acima, é possível 

inferir que o cuidado sem parâmetros e sem conhecer o que se precisa acompanhar 

esteja sendo o gatilho para a ocorrência desse panorama de saúde dos idosos 
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adscritos nas USF dos profissionais pesquisados. Possivelmente a ausência de 

parametragem esteja dificultando a adoção de medidas assistenciais e de cuidado, 

bem como não prevendo e detectando novas necessidades dos idosos e levando ao 

aumento das urgências por eventos adversos e agudização de condições crônicas. 

Este cenário é similar ao encontrado por Barros, Maia e Pugliuca (2011) ao referirem 

que os profissionais de Saúde da Família do Município cearense de Caririaçu também 

não usavam nas suas práticas instrumentos como a caderneta do idosos e 

instrumentos de avaliação da sua saúde, gerando com isso somente o 

acompanhamento de pessoas com sequelas de doenças crônicas prevalentes e suas 

agudizações. 

 Com base no exposto pela literatura técnica sobre gestão do cuidado com o 

idoso, é presumível que se for implementada uma prática de gestão de clínica 

ampliada da saúde do idoso no palco deste estudo, possibilitará tanto para o usuário 

do serviço quanto para o profissional mais amplitude de técnicas de acompanhamento 

e preservação da autonomia, independência, saúde e vitalidade do idoso na 

comunidade. Porém para isso, esta técnica terá que ser mais que o mero burocrático 

trabalho de anotação e sim o desenvolvimento de um olhar de vigilância para esta 

faixa etária, no sentido de garantir ao cidadão melhoria de sua qualidade de vida. 

 O cuidado ideal com o idoso não é apenas alimentá-lo, limpar sua casa, dar o 

seu remédio de forma certa e manter sua higiene, como expressado em alguns 

recortes que representam grande parte das falas dos entrevistados: 

 

“Vejo as necessidades, se a casa está limpa, se está tomando ou estão 

dando o remédio direito e venho e passo para a enfermeira para ver 

como vamos resolver a situação.” (ACS5) 

 

“Vejo como ele está, se está limpo, se o ambiente está limpo, se está 

alimentado, se tá tomando a medicação, se tá tendo reação a ele.” 

(ENF1) 

 

“Ele precisa estar limpinho, cheirosinho, comidinha no buchinho, a casa 

arejada e limpa. Vejo se o remédio está na hora certa, mas é difícil ver 

um idoso bem cuidado assim.” (MED2) 
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 É possível que haja uma limitação no conhecimento de ações de cuidado com 

idoso. Sem dúvida, os cuidados destacados pelos entrevistados são importantes de 

serem considerados e implementados, porém é além disso. É preciso que o cuidado 

seja personalizado nas necessidades de cada idoso, identificadas a partir da 

Avaliação Global do Idoso. Além do envolvimento biológico e físico, há de se 

considerar os aspectos emocionais e sociais do envelhecimento frágil pelo profissinal 

de Saúde da Família de Teixeira de Freitas.  

 

5.5 QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE PARA O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO E DO 

IDOSO FRÁGIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 Grande parte dos entrevistados desta pesquisa mostra interesse em 

desenvolver ações de cuidados mais específicos às necessidades dos idosos, 

entretanto, demonstram não saber como fazê-lo. 

 

“Eu nunca parei para pensar no foco do idoso, talvez a gente precisa 

mesmo de aprender a trabalhar com idoso, sabe? Eu mesma nunca tinha 

ouvido falar desse idoso frágil.” (ACS3) 

 

“Pegar o manual de saúde do idoso do Ministério da Saúde, ler ele e 

discutir com a equipe, principalmente como nossos idosos estão sendo 

cuidados em nosso território [...] de repente seja a solução de uma 

demanda enorme que nós temos na unidade de saúde, e que até hoje a 

gente não sabe fazer.” (ENF4) 

 

“Se eu estiver mais orientada e aprender um pouco mais sobre fluxo, 

atendimento, com certeza eu vou poder ajudar muito mais esses idosos.” 

(ENF5) 

 

“Sinto falta que tivessem mais estratégias que envolvessem mais a 

assistência de cuidados com idosos, que estimulasse o olhar clínico, de 

ter educação continuada.” (MED3) 

 

 A qualidade e a resolutividade do cuidado no envelhecimento, especialmente 
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na fragilidade, é intimamente relacionado à formação, capacitação e qualificação do 

profissional de saúde. Há menção de que as dificuldades de entendimento de 

envelhecimento, conceitos de geriatria, gerontologia e fragilidade, assim como, 

práticas de cuidados ao idoso são ocasionadas pelo conhecimento deficitário por parte 

dos profissionais de saúde entrevistados. Claro que esta não á a única razão. Há 

também a pouca busca por qualificação profissional e discussão insuficiente sobre os 

aspectos do envelhecer. A associação desses aspectos causa implicações diretas na 

forma e na qualidade da condução da fragilidade no idoso pelas equipes de saúde, 

também percebido por Borges e Telles (2010).  

 Refletimos neste momento o que faz o profissional de saúde não estar 

preparado a atuar na gestão de cuidado de um grupo populacional que vem crescendo 

progressivamente no Brasil. Formação inadequada na sua graduação? Olhar 

direcionado para a doença? Falta de entendimento sobre a execução de Políticas 

Públicas direcionadas ao idoso? Pouca apropriação do papel da Atenção Primária à 

Saúde em ações que ultrapassem o fenômeno biomédico?  

 O espaço ideal para o cuidado com o idoso é aquele no qual o sujeito cuidado 

compartilha seus sentimentos positivos e negativos, suas motivações, angústias e 

necessidades morais e sociais. Nesta frente, cabe ao profissional da Estratégia Saúde 

da Família estar integrado e vinculado ao respeito e interesse pela segurança, 

qualidade de vida e preservação da saúde dos seus idosos. Este estudo sugere o 

mesmo que Resende et al. (2015) propõem: unificar condutas e criar estratégias de 

suporte técnico para o rastreamento, supervisão e manutenção da saúde dos idosos 

para prevenção ou retardo da fragilidade e quando esta ocorrer, minimizar suas 

consequências e complicações. 

 O cuidado social e de saúde com o idoso ainda precisa avançar bastante no 

Brasil, e pelo que foi visto nesta pesquisa, não é diferente em Teixeira de Freitas, 

mesmo havendo políticas e legislações definidas. A Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa tem a proposta de recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos idosos ao invés de direcionar ações e cuidados 

centrados em doenças e suas dependências (BRASIL, 2006). 

 Os resultados satisfatórios para o cuidado do idoso e suas particularidades são 

alcançados quando ele e sua família são informados sobre suas condições de saúde 

e possibilidades de cuidado; quando são motivados a mudarem seus hábitos não 

saudáveis e aderirem à autogestão de cuidado com construção de possibilidades de 
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satisfação; ao serem capacitados para administrarem sua saúde, suas condições 

crônicas, sua casa e sua vida no processo de envelhecimento com menos valorização 

das perdas e passem a trabalhar em maior parceria com a equipe de Saúde da Família 

(BRASIL, 2007). 

 

5.6 REDE DE APOIO AO IDOSO, SUA FAMÍLIA E À ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 
 Há de se considerar alguns obstáculos na organização do processo de trabalho 

das equipes como grande demanda, território extenso, equipes incompletas, 

insuficiente priorização das necessidades da população idosa e pouco suporte da 

gestão pública dos serviços de saúde na organização do trabalho e da gestão do 

cuidado do envelhecimento de forma integral e resolutiva (BORGES e TELLES, 2010). 

 Uma fala presente e de grande repetição nas entrevistas é sobre o suporte 

insuficiente, pouca agilidade, baixa resolubilidade e ausência de contrarreferência da 

Rede de Atenção à Saúde para as demandas da Unidade de Saúde da Família na 

gestão do cuidado e priorização do idoso. Se for preciso regulá-lo para as 

especialidades e exames de maior complexidade oferecidos pela Rede de Atenção à 

Saúde é necessário classificá-lo como urgente para garantir sua prioridade na 

resposta às suas necessidades. Os recortes abaixam exemplificam os discursos de 

grande maioria dos entrevistados. 

 

“Quando eles não conseguem o exame ou consulta na regulação, falo 

para ir no secretário, na reunião da câmara pra reivindicar seus 

direitos.[...] quando eles voltam da consulta eles dizem que o médico 

passou isso ou aquilo, mas não trazem nenhum papel para nós.” (ACS2) 

 

“Se ele [idoso] precisa da rede, ele fica perdido e não tem prioridade 

nela. [...] eles têm que correr atrás ou a família.” (ACS3) 

 

“O idoso só tem prioridade na regulação se for referenciado como 

urgência. Fora as cotas. Se passar das cotas temos que fazer 

justificativa.” (ENF5) 
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“Quando ele volta eu pergunto para ele. Se ele souber explicar, bem. Se 

não souber, amém. Daí eu deduzo o que foi feito. Quando mandam, que 

é muito raro aqui ter contrarreferência, eles mandam sendo sarcásticos, 

dando esporro no médico do PSF.” (MED2) 

 
“Procuro ao máximo resolver por aqui para não ter que mandar para a 

regulação por conta da demora e pouca resposta.” (MED3) 

 

“Quando ele [idoso] precisa da rede, ele não tem local especial para ir. 

Se precisar, coloco como urgência. [...] Nem sempre tem o que preciso 

na rede. [...] Não existe a contrarreferência e não é de agora. As vezes 

o hospital manda uma súmula de alta bem reduzidinha. Aí a gente 

precisa adivinhar, tenta imaginar a contrarreferência, vamos ver o que 

está acontecendo.” (MED5) 

 

 O exposto acima sugere que a Rede de Atenção à Saúde local parece não 

atender bem as demandas dos idosos e tampouco prioriza seu acesso aos demais 

níveis de complexidade, indo em desencontro às políticas públicas de saúde e sociais 

que priorizam e garantem o atendimento das necessidades dessa população. Cabe 

lembrar que conforme o Estatuto do Idoso (2003), o cuidado e apoio com o idoso é de 

responsabilidade da família, comunidade, sociedade e do poder público, garantindo-

lhe priorização na efetivação do seu direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, assim como, garantia de 

acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde. 

 É possível também subentender que a contrarreferência é bastante falha e que 

está dificultando a continuidade do cuidado ao idoso quando ele precisa ser 

referenciado na Rede de Atenção à Saúde do município. Para Veras et al. (2014), a 

manutenção da qualidade de vida, preservação da autonomia e independência, assim 

como a minimização de eventos adversos decorrentes do envelhecimento e da 

fragilidade no idoso, requerem que os modelos de atenção à saúde e processos de 

cuidados sejam centrados na pessoa idosa e se organizem em rede integrada de 

assistência à saúde ao longo da trajetória de vida do usuário. A atenção à saúde de 
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Teixeira de Freitas ainda é fragmentada, focalizada em consultas, exames e 

procedimentos, como foi identificado em várias falas neste trabalho. A fragmentação 

eleva os custos do cuidado e não garante boa relação custo-efetividade. 

Provavelmente rever se os serviços de saúde são oferecidos de forma segura à 

população, incluindo a idosa e como o cuidado chega aos usuários dos serviços de 

saúde (clientela e corpo de saúde) se faça necessário. 

 O cuidado com o idoso deve ser mais interdisciplinar e multiprofissional, 

envolver a Rede de Atenção à Saúde, ter apoio matricial e atividades intersetoriais 

que confiram maior conforto e segurança a ele durante o processo de senescência 

(BRITO et al., 2015). Entretanto, a dificuldade em se trabalhar em equipe e com uma 

Rede de Atenção à Saúde não sustentada parecem ser grandes obstáculos da 

Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas para assegurar ao idoso uma 

atenção integral à sua saúde.  

 A Saúde da Família precisa ser a porta de entrada preferencial do sistema de 

saúde e seu escopo de trabalho organizado pelo planejamento de estratégias 

direcionadas por protocolos e diretrizes clínicas para a gestão e linhas de cuidado, 

com fluxo de encaminhamento dentro da Rede de Atenção à Saúde que assegure a 

continuidade do cuidado em saúde. Esta prática não parece ser bem definida e 

explorada no cenário estudado, igualmente percebido por Brito et al. (2015) em seu 

estudo com a Estratégia Saúde da Família de Valença do Piauí. 

 A grande diversidade e complexidade das situações de saúde vivenciadas na 

Atenção Primária à Saúde exige que esta organize sua frente de ação em equipe multi 

e interprofissional, bem como matriciamento do processo de trabalho cotidiano, 

centrada no usuário e capaz de intervir nos riscos, necessidades e demandas de 

saúde da população com alta capacidade resolutiva e integrada com outros níveis de 

complexidade da RAS e setores (BRASIL, 2017). 

 O bom enfrentamento da velhice envolve a participação ativa dos idosos na 

sociedade, ações que proporcionem o seu bem-estar com promoção do 

envelhecimento saudável em ambientes favoráveis ao envelhecimento ativo. A 

Estratégia Saúde da Família tem um papel fundamental nesse suporte e no cuidado 

com a saúde do idoso, independentemente se ele é robusto ou frágil. Para isso é 

necessário que existam equipes multiprofissionais e interdisciplinares que entendam, 

reconheçam e saibam trabalhar com as demandas dos idosos nas unidades de saúde 

e na Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2006). 
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 Em relação ao apoio intersetorial e matricial, para o cuidado do idoso, há uma 

menção forte sobre a participação e influência exclusivamente de grupos religiosos 

nos territórios, mas não existe parceria formalmente institucionalizada. As equipes 

desconhecem as atividades desenvolvidas por grupos existentes nas áreas adscritas 

ao território.  

 

“A pastoral da igreja ajuda quando precisa.” (ACS5) 

 

“Aqui no território tem as pastorais, mas não sei dizer o que eles 

desenvolvem ao certo.” (ENF3) 

 

“Tem a pastoral da igreja católica que auxilia nas questões sociais do 

idoso, mas não sei como eles trabalham e não sei que fazem ao certo.” 

(ENF5) 

 

 Sobre isso, Cenesqui e Bersaglini (2012) apontam que os apoios sociais e 

religiosos à saúde procuram estimular as práticas solidárias nos grupos socialmente 

fragilizados e vulneráveis, como meio de participação social, exercício de cidadania e 

democracia. O apoio social minimiza conflitos, propõe intervenções contínuas e 

negociações entre os atores sociais neles envolvidos, assim como às investigações a 

análise das relações de poder e especificação das diferentes instituições e, desta 

forma, favorecendo espaços de discussão, educação e cuidado em saúde. 

 Sobre o matriciamento, identificamos nos discursos queixas de pouca parceria 

do NASF para construção de propostas de cuidado e de gestão do mesmo para as 

necessidades de saúde da população, além de resposta às demandas de qualificação 

das equipes, de acordo com as particularidades de cada território sob sua 

responsabilidade e supervisão. Percebe-se dificuldade de reconhecimento de qual é 

o papel desta equipe junto às equipes de Saúde da Família.  

 

“Até hoje eu não entendi o NASF. Eu achava que eles iam nos 

acompanhar e fazer um trabalho com os idosos, mas não pode e eles 

não discutem conosco as coisas da forma que devem ser.” (ASC4) 

 

“Eles não orientam o que tem que observar e fazer nas visitas dos 
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idosos.” (ACS5) 

 

“O NASF ajuda pouco e participa pouco das coisas da unidade.” (ENF1) 

 

“Até tenho uma assessoria do NASF, mas eles só participam se a gente 

chamar, faltam nas programações. O NASF antigo era melhor.” (MED5) 

 

 O Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF), como apoio matricial à 

Saúde da Família deve se reapropriar de sua atuação na ESF, bem como, definir e 

orientar às Equipes sobre quais são seus objetivos no cuidado à saúde na Atenção 

Primária à Saúde. Para Silva et al. (2012), O NASF é uma equipe que potencializa a 

integridade e a integralidade do cuidado, gerando assim, resolutividade à Atenção 

Primária à Saúde através da influencia na cultura de encaminhamentos 

desnecessários na Rede de Atenção à Saúde, através de discussão de questões 

assistenciais e de formação dos profissionais de saúde. O NASF precisa estar 

integrado às equipes de Saúde da Família, com interação dinâmica dos saberes para 

a construção do cuidado compartilhado e sem fragmentação. 

 Para discutir esses dois pontos de apoio, o intersetorial e o matricial é preciso 

entender que o trabalho em Saúde da Família é direcionado à interpessoalidade, 

fortalecimento da autonomia das pessoas, longitudinalidade e integralidade das ações 

em saúde em uma rede gestora e solidária de cuidado. Ao que foi percebido no 

cenário da Atenção Primária à Saúde de Teixeira de Freitas, as ações de 

intersetorialidade e matriciamento quando acontecem, ocorrem de maneira empírica 

e sem formalização de estratégias bem definidas para as demandas dos idosos nos 

territórios. Isso parece estar influenciando na resolubilidade da Estratégia Saúde da 

Família e nas ações das equipes de saúde sobre o conhecimento da realidade local, 

fortalecimento de ações intersetoriais e trabalho em equipe multiprofissional e 

transdisciplinar, especialmente quando se abordam as particularidades do 

envelhecimento e fragilidade. 

 Tanto o apoio intersetorial, quanto o matricial, podem ser capazes de direcionar 

as práticas de cuidado e desenvolvimento de ações em saúde que objetivam a 

promoção do envelhecimento saudável, com uso de recursos que garantam a 

qualidade do cuidado ao idoso, de maneira contínua e vigilante, onde ele é o centro 

do cuidado e participe sobre decisões de sua vida individual e em sociedade, como o 
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que se propõe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006).  

 De forma geral, a Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas e seus 

profissionais, ainda têm uma atuação incipiente para o desenvolvimento de 

estratégias e práticas de cuidados menos empírica e mais guiada por protocolos e 

diretrizes assistenciais no que se refere ao cuidado e seguimento da saúde do idoso 

em fragilidade. Será importante para seus usuários idosos que seus profissionais de 

Atenção Primária à Saúde desenvolvam a percepção e compreensão de que o 

cuidado ao idoso robusto e ao idoso em fragilidade é importante e ordenador no 

desenvolvimento de práticas assistenciais capazes de minimizar riscos à sua saúde 

por eventos adversos e promover a manutenção da sua autonomia e independência. 

 As práticas e cuidados de estímulo à promoção da saúde do idoso, assim como 

a prevenção e controle das situações causais da fragilidade, devem ser instituídas o 

mais precocemente possível para impedir que este sujeito sofra de limitações e 

impedimentos na realização de Atividades de Vida Diária e Atividades Instrumentais 

de Vida Diária. 

 É direito do idoso e dever do Estado a garantia de possibilidades de 

envelhecimento saudável e dignidade através de politicas sociais públicas. Cabe 

também à sociedade zelar pela liberdade, respeito e garantia dos direitos civis, 

políticos e sociais dos idosos, como prevê o Estatuto do Idoso e Constituição Federal 

(RESENDE et al., 2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 As definições e classificações do envelhecimento e fragilidade, baseadas em 

senso comum, vistas nas falas dos profissionais das equipes de saúde da família não 

são capazes de diferenciar o idoso robusto do idoso frágil. Para os sujeitos da 

pesquisa, ser idoso é ser frágil. Com isso os objetivos da pesquisa tiveram mudanças 

significativas, visto que inicialmente pretendíamos reconhecer como se dá a 

abordagem das equipes de Saúde da Família de Teixeira de Freitas na condução do 

cuidado do idoso em fragilidade. Percebeu-se que a gestão do cuidado ao idoso em 

qualquer segmentação, sendo ele robusto, em risco de fragilidade ou na fragilidade 

propriamente dita acontece sem classificação e nem sistematização, sendo ele 

cuidado como um adulto doente, sem valorização e nem priorização de suas 

especificidades.  

 A abordagem dessa população se dá de forma assistemática, orientada para a 

queixa, sem apoio institucional, de gestão e das redes formais e informais. Aspectos 

como qualidade de vida saudável, estado de independência, autonomia e suas 

necessidades biopsicossociais não são identificadas como pertencentes ao escopo 

do cuidado em saúde, nem observadas e nem discutidas pelas equipes, usuários e 

suas famílias, comunidade e gestão da atenção básica.  

 A falta de utilização de critérios simples de identificação e definição sensíveis, 

como os propostos pelo Fenótipo de Fried e pelo Índice de Fragilidade, podem 

retardar o diagnóstico das manifestações iniciais da fragilidade e levar o idoso a 

desfechos desfavoráveis à saúde, desenvolvimento de incapacidades, perda da 

autonomia, disfunções, isolamento e morte. Saber distinguir o envelhecimento ativo e 

saudável da fragilidade auxiliará o profissional de saúde, cuidadores familiares e 

comunidade a traçarem metas para o cuidado de preservação da autonomia e 

independência do idoso, bem como a prevenção da fragilidade e os acúmulos de 

déficits quando ela ocorre. Ter um roteiro sistematizado de rastreio da fragilidade dos 

idosos na comunidade atendida pela Estratégia Saúde da Família parece ser viável 

para a sua prevenção e controle de danos.  

 A qualidade de vida e do cuidado com o idoso, especialmente do frágil, não se 

restringe apenas ao trabalho do profissional de saúde. Depende também de como a 

comunidade enfrenta o seu envelhecimento, em como a família se responsabiliza pelo 

seu cuidado e como esta gerencia suas necessidades. Os relatos sobre a participação 
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da família no processo de gestão do cuidado do idoso reportam que as equipes 

sentem falta de uma maior participação e corresponsabilização da família e da 

comunidade no processo de cuidado com o idoso.  

 É preciso repensar nos mecanismos necessários para o gerenciamento das 

demandas dos idosos frágeis e em estratégias que identifiquem potencialidades do 

seu cuidado familiar e comunitário, construídos junto com as equipes que os 

acompanham. Para que o profissional de Saúde da Família envolva e 

corresponsabilize as pessoas em atividades de cuidados, há necessidade de se 

considerar sua relação e sua história familiar, cultura, crenças, entendimento sobre o 

problema vivenciado, ansiedades sobre as demandas e experiências de vida. É 

preciso para isso, o desenvolvimento de ações estratégicas que promovam a 

intersetorialidade, interdisciplinaridade e multiprofissionalidade do cuidado, para que 

haja estabelecimento de vínculos e acolhimento da família, idoso e comunidade, 

reforçando continuamente suas responsabilidades e valorização dos idosos.   

 O acolhimento do profissional de Saúde da Família visa atender com 

resolutividade e responsabilidade o cuidado com os idosos. É preciso para isso, que 

a Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas estabeleça uma relação 

profissional x idoso x família que seja capaz de promover um cuidado personalizado 

e eficaz ao idoso e sua família. Para essa efetividade do cuidado ao idoso, a 

assistência em saúde deve ser direcionada para a avaliação de sua capacidade 

funcional, preservação da independência e promoção do bem-estar de forma 

planejada e sistemática com objetivo principal de prevenção de danos, eventos 

adversos, riscos à sua saúde e fragilidade. 

 O trabalho com o idoso não é somente técnico e muito menos com olhar apenas 

para seu estado físico. Lidar com o idoso exige uma relação de respeito e valorização 

dos seus saberes, experiências e cultura acumuladas ao longo da vida, através de 

ações direcionadas e voltadas para ele. O trabalho da Estratégia Saúde da Família de 

Teixeira de Freitas precisa desenvolver ao máximo a autonomia do indivíduo idoso na 

busca por suas necessidades de melhor qualidade de vida. Será preciso para isso 

que o seu trabalho se paute na negociação e comemoração das mudanças de estilo 

de vida, na percepção de inadequações do tratamento previamente acordado, que 

possam gerar prejuízos à sua saúde, com ajuste compartilhado com o idoso, no 

sentido de estreitar vínculos de afetividade, trabalho e corresponsabilização.  

 O cuidado do idoso no cenário de estudo ainda precisa ser individualizado e 
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focado na monitorização da sua capacidade funcional, redução de iatrogenias e no 

planejamento coparticipativo de sua saúde, a fim de prevenir disfunções e eventos 

adversos. 

 É importante que os profissionais da Atenção Primária à Saúde desenvolvam 

habilidades em identificar as particularidades e necessidades do envelhecimento para 

anteciparem as demandas e riscos de comprometimentos funcionais dos idosos e 

para que intervenham precocemente na fragilidade. O cuidado tardio é associado ao 

subdiagnóstico e diagnóstico tardio que provocam o comprometimento adiantado das 

funções fisiológicas e maior dependência do idoso, especialmente o frágil. 

 É preciso realinhar as práticas profissionais em geriatria na Atenção Primária à 

Saúde de Teixeira de Freitas e entender que o envelhecimento faz parte da evolução 

da sociedade. Trabalhar o envelhecimento com ações voltadas para a promoção de 

saúde e minimização de danos provocados pela fragilidade pode garantir ao idoso um 

envelhecimento com qualidade de vida. Para que isso ocorra será necessário que a 

Estratégia Saúde da Família se afaste do modelo assistencial de Unidade Básica de 

Saúde tradicional, centrado na doença, na queixa e na intervenção médica e encare 

a saúde em todos os seus aspectos. 

 A Estratégia Saúde da Família é capaz de ressignificar práticas, valores e 

atitudes de idosos e com idosos no escopo de seu trabalho na comunidade. A ideia 

primordial dessa ressignificação é o investimento em práticas e espaços de promoção 

à saúde do idoso, na sua pluralidade cultural e nas suas experiências de vida, com 

ações que estimulem a reflexão de idosos, famílias e sociedade acerca das demandas 

e cuidados amplos com a essa população. 

 O cuidado social e de saúde com o idoso ainda precisa avançar bastante no 

Brasil, mesmo havendo políticas e legislações definidas e Teixeira de Freitas não se 

difere desta realidade. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem a proposta 

de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 

idosos ao invés de direcionar ações e cuidados centrados em doenças e suas 

dependências. 

 É indispensável a implementação de referencial técnico norteador do cuidado 

com o idoso por parte da Gestão da Atenção Primária à Saúde e seus profissionais. 

Este material deve estabelecer uma linha base para gestão de indicadores, 

acompanhamento e avaliação da saúde do idoso e seus condicionantes de saúde e 

assim, discutir o que está sendo executado, como está sendo realizado e o que se 
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precisa desenvolver em termos de gestão e linha de cuidado. 

 Há a latente necessidade de modificação da abordagem em saúde no cuidado 

de idosos. Este cuidado carece de maior gestão desde a entrada do usuário no 

sistema de saúde até o fim de sua vida em uma rede que integre todos os níveis de 

complexidade e atenda todas as necessidades de saúde de sua população. 

 As práticas e cuidados de estímulo à promoção da saúde do idoso, assim como 

a prevenção e controle das situações causais da fragilidade, devem ser instituídas o 

mais precocemente possível para impedir que ele sofra de limitações e impedimentos 

na realização de Atividade de Vida Diária e Atividade Instrumental de Vida Diária. 

 De forma a contribuir com as ações desenvolvidas no município estudado, 

trazemos algumas sugestões: 

 - Implementar estratégias de sensibilização e capacitação dos profissionais de 

saúde para o entendimento e acompanhamento das diversidades do envelhecimento, 

das tecnologias assistenciais em gerontologia, da importância do trabalho 

interdisciplinar com o idoso e para que assumam os desafios da promoção da saúde 

no seu território; 

 - Desenvolver práticas de cuidado direcionadas à manutenção da habilidade 

física e mental do idoso para maximizar a sua autonomia e independência; 
 - Redirecionar a gestão do cuidado para reconhecimento do idoso robusto e 

desenvolvimento de monitoramento do mesmo, no intuito de prevenir a perda da sua 

independência e autonomia;  
 - Criar cenários multidisciplinares, a partir do fortalecimento do controle social, 

para desenvolvimento de estratégias de valorização e compartilhamento do cuidado 

com o idoso, sua família, seu cuidador e a comunidade em que ele vive para que 

ocorra além da proposta de plano de cuidados, espaços de discussão de saúde e 

envelhecimento; 

 - Utilização sistemática de instrumentos de rastreio de idosos em risco e em 

fragilidade, bem como protocolos e diretrizes de geriatria e gerontologia propostos 

pelo Ministério da Saúde, instrumento de avaliação multidimensional do idoso, 

implementar o Plano Terapêutico Singular com as equipes de saúde da família; 

 - Realinhamento dos apoios social e de saúde para o cuidado dos idosos nos 

territórios e serviços de saúde; 

 - Repactuar o modelo de rede de saúde local para melhor aproveitamento e 

qualidade dos serviços da Atenção Primária à Saúde. 
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 A capacitação das equipes é fundamental para que ocorra a percepção da 

necessidade de mudança do modelo biomédico para a ação multiprofissional focada 

na capacidade funcional, no domicílio do idoso e no seu enfrentamento da velhice.  

 É preciso que os aspectos sociais, econômicos e subjetivos do envelhecimento 

sejam considerados como determinantes importantes do processo de saúde e 

doença, na qualidade de vida e nas especificidades da população idosa. Para isso é 

urgente que o profissional de Saúde da Família e os Gestores locais entendam que é 

preciso qualificação e capacitação profissional e que, a Gestão de Saúde examine 

sua responsabilidade na capacitação dos profissionais e no suporte ao cuidado dos 

idosos de seu território (BORGES e TELLES, 2010). 

 A Saúde da Família precisa ser entendida pelos seus usuários, profissionais e 

gestores como referência de cuidado em saúde do território, para estabelecimento de 

relações de vínculo e responsabilização entre todos os envolvidos no processo de 

cuidar, com compartilhamento de responsabilidade mútua do cuidado, foco na 

maximização da oferta de serviços que promovam o acesso acolhedor, focado em 

resolver as necessidades da população adscrita e minimizar os danos à sua saúde, 

tal como preconiza a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017). 

 Por fim, é sensível apontar que para o melhor cuidado e gestão da saúde do 

idoso em fragilidade por parte da Estratégia Saúde da Família de Teixeira de Freitas 

é fundamental que haja maior discussão sobre o envelhecimento e fragilidade no 

idoso de maneira mais organizada e menos empírica. Foi possível identificar que há 

um sugestivo despreparo das equipes para o atendimento das demandas do 

envelhecimento, mas que há um grande interesse pelo tema implícito nos discursos 

dos entrevistados.  

 Há uma necessidade de organização da Rede de Atenção à Saúde para 

priorização do idoso no seu acesso e resolubilidade de suas demandas. Para isso é 

fundamental que sejam institucionalizados protocolos e diretrizes clínicas, bem como 

fluxos de atendimento do idoso desde a sua entrada na Estratégia Saúde da Família 

até o acesso às demais complexidades do sistema de saúde local, baseados no que 

é recomendado para o Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa pelo Ministério da 

Saúde. É importante considerar que o estabelecimento formal e o fortalecimento de 

parcerias contínuas e duradouras com a família, comunidade e instituições públicas e 

privadas poderão contribuir grandemente no auxílio do cuidado com a saúde da 

população idosa dos territórios.  
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APÊNDICE I 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome:............................................................................................................................. 

Sexo: Masculino (   )   Feminino (  ) Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:.......................................................................................................................

Bairro:............................................................................................................................. 

Cidade:...........................................................................................................................

Telefone: (.....)................................................................................................................ 

 E-mail:........................................................................................................................... 

 
Título do Protocolo de Pesquisa:  
“CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS SOBRE A ABORDAGEM DA 

FRAGILIDADE NO IDOSO E RISCOS À SUA SAÚDE” 

Subárea de Investigação: Saúde Coletiva / Saúde Pública 

Pesquisador responsável:  
Sandro Calefi Campos, End.: Avenida Olímpia Collodete, nº. 391, Condomínio Mont 

Serrat, Bairro Mont Serrat, Teixeira de Freitas, BA. CEP: 45.987-470 

Tel.: (73)99987-3126 / (73)3291-5439; e-mail: sandrocalefi@gmail.com 

Orientadora: 

Prof;ª. Drª. Claudia Leite de Moraes:  

Tel.: (21) 99301-8852;  

e-mail: clmoraes.uerj@gmail.com 

Co-orientadora: 

Profª. Luciana Maria Borges da Matta Souza 

Tel.: (21) 988002463 

e-mail: luciana.mborges@estacio.br 

Instituição: Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade 

Estácio de Sá, Rua do Riachuelo, nº. 27, Lapa, Rio de Janeiro. Tel.: (21) 3231-6135; 

e-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br  



 

Avaliação do risco da pesquisa: 
( X) Risco Mínimo (   ) Risco Médio (   ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

 
Objetivos e Justificativa: 
Geral: 

Conhecer as práticas de cuidados dos Enfermeiros, Médicos e Agentes Comunitários 

de Saúde das Equipes de Saúde da Família dispensadas aos idosos em situação de 

fragilidade cadastrados na Estratégia Saúde da Família do Município de Teixeira de 

Freitas-Ba. 

Específicos 

1. Descrever e discutir o processo de trabalho dos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde de Teixeira de Freitas sobre a saúde do idoso em fragilidade; 

2. Analisar a percepção e as práticas dos profissionais da Atenção Primária à 

Saúde de Teixeira de Freitas sobre a gestão do cuidado e acompanhamento 

do idoso frágil na Atenção Básica à Saúde. 

Justificativa: 

A inquietude que motivou este estudo veio a partir da percepção do aumento de 

internações de idosos em fragilidade e síndrome da fragilidade. Basicamente estas 

internações estão decorrendo de complicações de doenças e condições sensíveis da 

Atenção Básica em Saúde como doenças endócrino-metabólicas, cardiovasculares, 

respiratórias e condições geradas de sarcopenias como fraturas e quedas, além de 

agudização de condições crônicas destes idosos. 

A identificação de um cenário de como ocorre o rastreamento, acompanhamento e 

cuidados com os idosos frágeis de Teixeira de Freitas, Bahia, contribuirá para o 

reconhecimento da necessidade de criação de estratégias de promoção do 

envelhecimento ativo e com mínimas limitações à saúde dos idosos do município. 

Além disso, também será capaz de estimular os gestores municipais de saúde em 

desenvolver ações pertinentes ao tema em questão, facilitando a operacionalização 

da linha e gestão de cuidado ao idoso do seu município e minimização da utilização 

de recursos de alta complexidade por estes usuários. 

 

 

 



 

Procedimentos: 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e caráter descritivo e exploratório, 

realizado na Atenção Primária à Saúde do Município de Teixeira de Freitas-BA. Terá 

como sujeitos da pesquisa 05 (cinco) Enfermeiros, 05 (cinco) Médicos e 05 (cinco) 

Agentes Comunitários de Saúde selecionados por sorteio e que ainda se disponham 

a assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A estratégia de 

coleta de dados, será a Entrevista Semiestruturada, a partir de um roteiro temático, 

individual, gravada e transcrita na integralidade para possibilitar categorizar os 

discursos dos entrevistados, analisá-los e interpretá-los na discussão dos resultados 

à luz da análise de conteúdos. 

 
Riscos e inconveniências: 
Trata-se de um projeto de pesquisa de mínimo risco para ordem de constrangimento 

devido questionamentos gerados a partir de entrevistas e exposição de 

conhecimentos por parte do entrevistado. Pode haver também mínimo desconforto 

relativo ao estresse da entrevista gravada, não havendo risco de quebra de sigilo, de 

danos físicos, orgânicos, psicológicos e de saúde. Para minimização ainda maior 

destes riscos o pesquisador se obriga a garantir a confidencialidade, sigilo e 

permissão para saída da pesquisa caso desejado pelo participante do estudo a 

qualquer momento. 

 
Potenciais benefícios: 
O estudo proposto visa assegurar aos participantes da pesquisa benefícios de retorno 

social, acadêmico e assistencial para a gestão de cuidados do idoso em fragilidade e 

oferecer suporte indireto ao trabalho do profissional de saúde nos aspectos 

intelectuais, sociais e culturais futuros a este estudo. 
 
Informações Adicionais: 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 



 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE 
FREITAS SOBRE A ABORDAGEM DA FRAGILIDADE NO IDOSO E RISCOS À 
SUA SAÚDE”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro,  /  /    

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa         Assinatura do Responsável da 

Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE II 
Mestrado Profissional em Saúde da Família – UNESA 

Mestrando Pesquisador: Sandro Calefi Campos 
Orientadora: Drª. Claudia Leite de Moraes 

Co-orientadora: Drª.Luciana Maria Borges da Matta Souza 
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS SOBRE A ABORDAGEM DA 
FRAGILIDADE NO IDOSO E RISCOS À SUA SAÚDE 

 
Apresentação: 

1. ____________ Gostaria incialmente de te agradecer a disponibilidade em 

participar desta pesquisa; 
2. Nossa entrevista terá tempo médio de 30 minutos e gostaria que você 

expressasse nesta entrevista toda a sua sensibilidade e sentimentos; 
3. Quero deixar bem claro que, conforme o TCLE desta pesquisa, todos os seus 

dados serão mantidos em sigilo, que o que você disser nesta gravação 

somente eu terei acesso, somente eu saberei o que foi dito por você e, que 

após a analise do conteúdo de sua fala, ninguém será capaz de correlacionar 

a fala com nome de nenhum participante desta pesquisa; 
4. Esta entrevista irá identificar como é a pratica do profissional de saúde da 

família de Teixeira de Freitas sobre a abordagem e acompanhamento do idoso 

e do idoso em fragilidade e riscos a sua saúde; 
5. Será muito importante para a pesquisa que as respostas da entrevista sejam 

fieis ao que você realiza em sua pratica profissional e lembre-se que não há 

resposta correta ou incorreta, apenas a sua prática profissional neste momento. 

Entrevista: 
Dados sociodemográficos e profissionais 

1. Iniciando a gravação da entrevista de INICIAIS DO NOME, Sexo____, de 

Profissão________ 

2. Qual a sua idade? 

3. Você se considera de qual raça? 

4. Qual seu tempo de atuação profissional? 

5. Fez algum curso/especialização em Saúde da Família ou saúde Coletiva? 

6. Há quanto tempo você trabalha com SF ou SC? 

7. Há quanto tempo você trabalha nesta USF/território? 

8. Como você atende as necessidades dos usuários da sua USF?  



 

 
Categoria: Definições de Idoso saudável e idoso frágil 
Fonte: Caderno da Atenção Básica nº. 19 (Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa) 
Temas Pré-categorias Características 

Verbalizadas 
Definição de Idoso 
 
No seu conceito, quem é o idoso 
para você? 

Definição etária 
Definição fisiológica 
Definição por 
Autonomia e 
independência 
Definição por 
Dependência 
Definição por Perda de 
funções 

 

Definição de Idoso Frágil 
 
E o idoso frágil? Quem é? 
 
Qual a diferença entre idoso e 
idoso frágil na sua opinião? 
 
Você consegue me dizer quais 
consequências um idoso pode ter 
por ser frágil? 

Alterações 
neuromusculares 
Desregulação 
neuroendócrina 
Disfunção imunológica 
Causas primárias e 
secundárias da 
fragilidade 
Fenótipo do idoso frágil 
Consequências da 
fragilidade 
 
 

 

Categoria: Políticas de Saúde para Idosos 
Fonte: Portaria 2.528/2006 (PNSPI)  
Temas Pré-categorias Características 

Verbalizadas 
Promoção do envelhecimento 
saudável 
 
O que é feito por você e sua 
unidade para promover o 
envelhecimento saudável? 
 
 

Acolhimento, 
valorização e direitos 
dos idosos 
Prevenção de 
acidentes domésticos 
e vias 
Violência doméstica e 
institucional 
Socialização, 
necessidades e 
prioridades saúde 
Hábitos de vida 
saudável 
Avaliação de estado 
mental e cognitivo 
Serviços de prevenção 
primária 
Prevenção de DCNT 

 



 

Esclarecimento que 
envelhecer não é 
doença 
Ações de promoção de 
autocuidado 
Prevenção de 
hospitalização 
Ações de reabilitação 
para prevenção de 
dependências 
funcionais 

Ação Integral e Integrada à saúde da 
pessoa idosa 
 
 
Como é o seu trabalho em equipe 
sobre questões que envolvem o 
envelhecimento? 
 
Como você aborda e acompanha 
o idoso frágil? 
 
Como é o trabalho em equipe para 
cuidar do idoso frágil? 
 
O que você faz em termos 
assistenciais/cuidado/tratamento 
para o idoso em fragilidade? 
 
Usa algum Instrumento de 
avaliação 
geriátrica/gerontológica? Quais? 
 
Como você enfrenta a fragilidade 
do idoso na família dele? 
 
Quais cuidados você utiliza para 
promoção da saúde do idoso e do 
idos frágil em seu serviço? 
 
 
Quando você precisa referenciar 
um usuário na RAS para alguma 
necessidade dele, o que é feito 
por você?  
Como é feita a contrarreferência? 
 
Como você busca a 
Contrarreferência? 
 

Plano de ações de 
enfrentamento do 
envelhecer 
Acesso aos níveis de 
complexidade em 
saúde 
Situação de Referência 
e Contrarreferência 
Gestão do cuidado 
baseado em 
capacidade funcional e 
sócio-familiares 
Trabalho em equipe 
multiprofissional e 
interdisciplinar 
Instrumentos para 
Vigilância em saúde 
Abordagem das AVD e 
AIVD 
Capacidade técnica 
para gestão do cuidado 
do idoso frágil 
Cuidado domiciliar do 
idoso frágil 
Criação de rede 
solidária para o idoso 
frágil e família 
Ações de prevenção e 
controle de DCNT na 
APS 
Autonomia e 
independência 
funcional na fragilidade 

 



 

Intersetorialidade e Integralidade da 
Atenção 
 
Existe alguma parceria com 
instituições/ONGs que de suporte 
ou ajude a sua equipe como o 
cuidado ao idoso no seu 
território? 
 
Com quem é a parceria e como ela 
acontece? 

Parcerias feitas para as 
demandas e 
necessidade de saúde 
e particularidades de 
idoso 

 

Recursos para garantir a qualidade 
de atenção à saúde da pessoa idosa 
 
Quando você visita os idosos e os 
idosos frágeis de seu território? 
 
Você faz busca ativa de idosos em 
fragilidade? Como é feita? 
 
Como são os seus recursos para 
atender o idoso nas suas 
Consultas e VD? 
 
Você tem dificuldades técnicas e 
operacionais para atender e 
acompanhar o idoso frágil no seu 
território? Quais são elas? 
 
Existe protocolo de atendimento, 
consultas e acompanhamento do 
idosos saudáveis e frágeis na sua 
unidade? Como é este protocolo? 
 
Você possui apoio matricial para 
questões de envelhecimento e 
fragilidade? Ela atende as suas 
necessidades e te ajuda sobre 
questões de fragilidade e 
envelhecimento?  
 
Quais profissionais compõem seu 
apoio matricial? 
 
Você discute o envelhecimento 
com seus usuários, 
independentemente da idade? 
 
 
 

Recursos e insumos 
mínimos para 
atendimento das 
necessidades do idoso 
na UFS e na VD 
Estrutura física da USF 
acessível  
Capacitação para 
atender as 
particularidades do 
idoso e do idoso frágil 
Discussão e 
divulgação de 
envelhecimento 
Matriciamento 
Participação, 
Fortalecimento e 
Controle Social para 
questões de 
envelhecimento e 
idosos 

 



 

Categoria: Políticas de Saúde para Idosos 
Fonte: Portaria 841/2012 (RENASES) 
Temas Pré-categorias Características 

Verbalizadas 
Atendimento Clínico ao Idoso frágil 
na APS 
 
Você sabe quantos idosos e 
idosos frágeis existem no seu 
território? 
 
De forma geral, como são os 
idosos que você acompanha na 
sua USF? Me fale dos perfis social 
e clínico deles. 
 
Você consegue ou já conseguiu 
rastrear idosos frágeis no seu 
território? Como você fez para 
rastreá-los? 
 
O que você aborda na sua 
consulta/VD com o idoso frágil?  
 
E como ele chega até você? 
 
Como é feito o plano terapêutico 
do idoso frágil que você e sua 
equipe acompanham? O que 
você(s) aborda(m) neste plano? 
 
Como a família do usuário idoso 
participa do processo de cuidado 
do Idoso frágil? E do idoso 
saudável? 

Vigilância em saúde 
Rastreamento de 
vulnerabilidades 
Rastreamento de 
fragilidade 
Tipos de atendimentos 
(agendamento, 
demanda, 
multiprofissional) 
Gestão do cuidado 
 
 

 

 
 
 
Ações Comunitárias 
 
Você desenvolve alguma ação 
comunitária que envolve o idoso? 
Como ela é? 
 
Você faz ideia como os usuários 
do seu serviço enxergam o idoso? 

 
 
 
Inserção social do 
idoso 

 

 
Depois desta entrevista, você sente alguma necessidade que gostaria que fosse 

resolvida? Quais? 




