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RESUMO

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.
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