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1 INTRODUÇÃO 

 

Meu nome é Jenny Perez Leyva, iniciei meus estudos no final do ano de 2008, 

na Escola de Medicina de Cuba – ELAM- em Havana. Me formei em 2014 e após me 

formar vim direto para o Brasil. Revalidei meu diploma no mês de junho de 2016 e 

entrei no sistema do Programa Mais Médicos em 9/08/2016 e comecei as atividades 

laborais dia 22/08/2016, já na USF Pedrinhas. 

A experiência em Cuba foi muito gratificante, foi muito difícil também, entre as 

dificuldades estava primeiramente estar longe da família, depois a cultura totalmente 

diferente, onde Cuba é um país socialista. A culinária de lá também é diferente, não 

havia carne bovina, apenas suína. Havia uma carência de alimentos, de produtos nos 

estabelecimentos de vendas. Para comprar mantimentos, tinha que esperar por volta 

de uma hora em filas, pois era muito difícil encontrar alimentos diversificados. 

Cuba era pra mim um país que representava dificuldades, mesmo que tivesse 

dinheiro era difícil encontrar as coisas para comprar. A tecnologia era um pouco 

atrasada, não tinha internet, apenas uma única operadora que fornecia a Intranet (que 

era um sistema de internet apenas dentro do País) mas oscilava muito. Era difícil se 

comunicar com os familiares. 

Em relação a faculdade, a medicina era muito boa, os professores cobravam 

demais, exigiam demais, cobravam pontualidade, passavam muitos trabalhos. A partir 

do terceiro ano de medicina, morávamos praticamente dentro do hospital para atender 

a comunidade e exercer os estágios em medicina, fazíamos plantão de 24 horas. 

Um fato interessante era que podíamos, enquanto alunos aprendizes da 

medicina, aprender o que quisesse, ter a vontade de aprender, pois o povo cubano já 

estava acostumado com os atendimentos por alunos de medicina.  Assim, pude levar 

a sério meu aprendizado e dizer que todos que passaram por Cuba, foram bens 

instruídos na faculdade. 

Ao retornar para o Brasil, comecei a atuar na Unidade de Saúde da Família 

de Pedrinhas, município de Garrafão do Norte, PA, que atende muitas demandas de 

hipertensos, diabéticos, saúde da criança, mulher e adolescente e principalmente 

idosos, que ao meu ver representam uma parcela da população carente em 

atendimento, pois muitos não possuem famílias e quando possuem há a necessidade 

de se trabalhar com a educação em saúde para as famílias também. 
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Referente a população atendida na USF Pedrinhas, segue a tabela 1, a qual 

indica os dados demográficos USF Pedrinhas, na cidade de Garrafão do Norte, Pará. 

 

Tabela 1: Distribuição dos dados demográficos da USF Pedrinhas, na cidade de 

Garrafão do Norte, Pará. 

USF Pedrinhas N 

Pessoas atendidas 3481 

Número de consultas diárias 20 

Demanda espontânea 10 

Fonte: Próprio autor 

 

A USF Pedrinhas atende um total de 3481 pessoas, por um número de 20 

consultas ao dia e 10 demandas espontâneas pela clínica médica. Atendendo na USF, 

pude perceber a necessidade em oferecer uma atenção de qualidade e integral aos 

idosos atendidos, pois esse grupo apresenta na área de abrangência, a necessidade 

de intervir a favor da qualidade de vida e contra os maus tratos ao idoso. 

Tem-se percebido, durante o atendimento aos idosos e até mesmo durante as 

visitas domiciliares, que muitas famílias não colaboram com a saúde de seus parentes 

idosos, não dão atenção, não procuram leva-los ao médico, não os acompanham, 

caracterizando situações de abandono. Alguns casos mesmo até foram evidenciados 

como maus tratos, sendo uma violência contra o idoso.  

Na região onde atendo, o Bairro de Pedrinhas, o qual é coberto pelo 

atendimento da USF, existem muitos idosos necessitados de acompanhamento e 

orientações. Estes idosos a maioria são abandonados por suas famílias, as quais 

alegam não ter tempo para cuidar destes, ou mesmo não tem família.  

Dessa forma, enquanto médicos da saúde da família, sabemos que a melhor 

forma de melhorar a assistência a saúde do idoso é oferecer além do 

acompanhamento médico em sua doença crônica, oferecer também uma qualidade 

de vida melhor no envelhecimento, a qual se dá através da educação em saúde e no 

trabalho em grupos. 

Assim, pude elaborar meu projeto de intervenção (em anexo a este trabalho), 

com o objetivo de apontar como funciona o atendimento na saúde do idoso na UBS 

Pedrinhas, bem como mostrar a importância da educação em saúde quando esta é 

feita em grupos, mais precisamente no trabalho com grupos de idosos, onde se pode 



5 
 

abordar diversos temas relacionados a sua saúde, inclusive sobre a violência contra 

o idoso e atuar na redução dessa violência. 

Os diversos abusos e os maus tratos as pessoas idosas representam um 

grave problema. Infelizmente é um fenômeno pouco reconhecido e denunciado. São 

graves as suas consequências, principalmente aquela que leva a um não 

reconhecimento do abuso. A sociedade e muitos dos idosos consideram que as 

condutas são normais da idade. Há resistência e dificuldade nos idosos, nos 

profissionais e na sociedade em falar sobre o tema e consequentemente a sua 

negação. É preciso romper com este silêncio (BRASIL, 2007). 

Portanto, este projeto de intervenção busca responder as questões 

relacionadas com o atendimento ao idoso na Unidade, as quais são: a educação em 

saúde é importante para o atendimento e no combate a violência contra o idoso?  

Este projeto, futuramente, será implementado através de uma pesquisa 

exploratória com revisão literária e com dados referentes a saúde do idoso 

compartilhados da USF de Pedrinhas, bem como o atendimento e acompanhamento 

do idoso. Espera-se que este projeto seja implementado futuramente, com o intuito de 

atingir a maior quantidade de idosos cadastrados possível, entre 70 a 80%, e com a 

finalidade de formar um grupo de idosos ativo, já que a unidade não possui uma 

educação em saúde voltada para esta problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 ESTUDO DE CASO CLÍNICO  

 

A paciente Maria (nome fictício), 23 anos, procurou a Estratégia de Saúde da 

Família, para atendimento em consulta médica, alegando não estar feliz com sua 

condição de saúde atual. Maria pesa 91 kg e tem de altura 1,71m, com o IMC = 30, 8, 

caracterizando obesidade e relatou que seu excesso de peso estava prejudicando sua 

vida em vários sentidos. Ela afirmou que a qualquer esforço ela se sente cansada, a 

convulsividade por comida deixa ansiosa e afirmou ainda que não consegue arrumar 

um namorado devido a não se sentir bem consigo mesma. 

 Maria mora com a mãe, de 56 anos, que trabalha o dia todo fora de casa. O pai 

é separado da mãe e mora em outra cidade, pois não o vê com frequência. Maria tem 

um irmão que já é casado e está esperando um filho com sua esposa, também moram 

distantes. Sobre a escola, relatou que anda faltando muito pois sobre preconceito pelo 

seu peso e imagem e que esse seria o maior problema que ela resolveria se 

emagrecesse. 

 

-História de doença anterior: 

 

A paciente relata não apresentar histórico de doença anterior, apenas dores 

lombares devido ao excesso de peso. 

 

- Antecedentes pessoais: 

Maria não faz uso de tabaco nem bebidas alcoólicas. Também não pratica 

atividades físicas. 

 

-Antecedentes familiares: 

Possui duas tias que também são obesas apresentam hipertensão arterial 

sistêmica.  

 

-Exame físico: 

Paciente em bom estado geral, altura 1,71m, peso: 91 kg, IMC: 30,8. PA: 

120/80mmHg; FC: 72 bpm. Ausculta cardiopulmonar normal. Ausência de sopros 

carotídeos. Abdômen flácido e globoso, indolor a palpação, com fígado e baço não-
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palpáveis. Tireoide normal. Refere hábitos intestinais irregulars (2x/semana, com 

dificuldades), urinário normal e apneia do sono.  Nunca fez dieta anteriormente para 

emagrecer e nunca foi a nutricionista.  

 

- Exames laboratoriais: 

 

Hemograma normal; glicemia de 100mg/dl, colesterol total de 311 mg/dl, HDL 

de 38 mg/dl, triglicerídeos de 315 mg/dl. 

 

-Diagnóstico: Obesidade mórbida. 

 

ELABORAÇÃO DO PST - PROJETO SINGULAR TERAPÊUTICO 

 

 Os problemas detectados nesse atendimento com a Maria, foram: Obesidade, 

baixa autoestima, hipercolesterolemia. 

 Para resolver esses problemas, foram estabelecidas metas tais como: 

•Obesidade: Continuar acompanhando a paciente mesmo após encaminhada para os 

especialistas de nutrição, endocrinologia e psicologia. Orientar família a incentivar a 

prática de exercícios físicos e a perda de peso e a dieta especial. 

• Baixa autoestima: encaminhar para o psicólogo e continuar acompanhando o 

caso. 

•Hipercolesterolemia: prescrever sinvastatina 20mg 1cp noite. Acompanhar paciente 

com retorno e novos exames. 

 

Essas condutas e acompanhamentos serão feitos mediante reunião da equipe 

para melhor atender o caso de Maria. Agentes comunitários de Saúde, Enfermeiros e 

Medico acompanharão.  

 

- Conduta clínica: 

  

Maria foi orientada a realizar atividade física de pelo menos 1 hora por dia com 

caminhada. Orientada a fazer dieta. Encaminhada para uma nutricionista e 

endocrinologista. Encaminhada para um psicólogo devido a baixa autoestima. E foi 

prescrito sinvastatina 20mg 1 cp a noite.  
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 Lembrando que Maria deve ser constantemente acompanhada pela equipe de 

saúde da família, pois a obesidade, segundo Fonseca-Junior (2013): 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo 

considerada doença que preocupa por razões de ordem social, psicológica e 

metabólica. Está atrelada ao desenvolvimento de comorbidades que podem, inclusive, 

levar à morte. Indivíduos com índice de massa corporal (IMC) acima de 40 m/kg² são 

considerados obesos de grau 3, mórbidos ou severos. Neste grau, aumentam os 

riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, diabete, certos tipos de câncer, 

hipertensão arterial, dificuldades respiratórias, distúrbios do aparelho locomotor e 

dislipidemias além de transtornos psicopatológicos como a depressão e compulsão 

alimentar (FONSECA-JUNIOR, 2013, p.02). 

 

 Assim é preciso compreender que obesidade é um distúrbio sério pois tem 

grandes consequências para a saúde do indivíduo, que vão desde diabetes melitus a 

hipertensão arterial. 

 Para a conduta tomada, alguns autores pesquisados evidenciam a procedência 

desta, onde o autor Poeta et al (2013), programas de exercício físico e orientação 

nutricional mostraram-se efetivos no tratamento da obesidade e do perfil lipídico em 

adolescentes obesos. Esse foi um estudo sobre os efeitos dos exercícios físicos e da 

orientação nutricional sobre a obesidade. 

 O tratamento com medicação para a perda de peso deve ser realizado quando 

a dieta e a prática de atividade física não obtém resultados satisfatórios. Porém, é 

preciso o paciente ser acompanhado pelos especialistas e a medicação será decidida.  

Segundo Nissen et al (2012), as intervenções farmacológicas e cirúrgicas se 

mostraram mais efetivas em relação à perda de peso e sua manutenção a longo prazo. 

Porém as mudanças no estilo de vida ainda são importantes no acompanhamento 

desses pacientes, a fim de evitar o ganho de peso, assim como na redução de 

comorbidades. 

Referente ao uso da Sinvastatina para a hipercolesterolemia, o artigo escrito 

por Marinho 2012, apresenta que o tratamento requer desde mudança do estilo de 

vida (dieta, atividade física, eliminação do tabagismo) até o emprego de fármacos 

hipolipemiante, como a sinvastatina. 
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Então nota-se que esta conduta inicial deve ser mantida e aguardar o retorno 

da paciente, após os especialistas para saber como irá caminhar seu tratamento, 

sempre oferecendo o apoio da equipe multidisciplinar. 
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3 PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE PREVENÇÃO 

 

Como foi citado na introdução desse portfólio, estudei em Cuba e ao retornar 

para o Brasil, comecei a atuar na Unidade de Saúde da Família de Pedrinhas, 

município de Garrafão do Norte, PA, que atende muitas demandas de hipertensos, 

diabéticos, saúde da criança, mulher e adolescente e principalmente idosos, que ao 

meu ver representam uma parcela da população carente em atendimento, pois muitos 

não possuem famílias e quando possuem há a necessidade de se trabalhar com a 

educação em saúde para as famílias também. 

Desse modo, pratiquei o que aprendi com os casos clínicos o Eixo 2, 

enfatizando a promoção e prevenção e a educação em saúde voltadas para a saúde 

da família e da comunidade atendida pela USF Pedrinhas. 

Segundo o Ministério da Saúde (2017), a Atenção Básica é o primeiro nível de 

atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. 

Assim, executamos nosso atendimento na UBS Pedrinhas através da 

educação em saúde em grupos e consultas de puerpério, com o objetivo de 

acompanhar o desenvolvimento e crescimento da criança e orientar as mães em seus 

principais receios no dia-a-dia. 

Texeira (2009) acredita que umas das formas de reestruturar o processo de 

trabalho são as atividades grupais que se constituem de fato em ferramentas 

oportunas para redirecionar a assistência, humanizar os serviços de saúde e fortalecer 

o vínculo entre o usuário e a Equipe Saúde da Família. 

Mediante o atendimento em puerpério na UBS Pedrinhas, acontecem as 

seguintes atividades: 
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ATENDIMENTO A CRIANÇA ATÉ 01 ANO DE VIDA 

Atividades Objetivo Grupos 
Operativos 

Grupos 
mensais 

Grupos 
por ano 

Grupo Educativo - 
crianças no 1º ano 

de vida 

Executar ações 
educativas que 

visem a 
promoção da 

saúde da 
criança e 
materna. 

2 grupos de 7 
pessoas; 

2 grupos de 8 
pessoas= 4 

grupos 
 
 

4 
16 

grupos/ano 

Consulta 
Pediátrica 

Avaliar as 
condições de 

saúde da 
criança e seu 

estado de 
desenvolvimen

to e 
crescimento. 

Consultas 
semanais: 

2 a 3 

Consultas 
mensais: 
10 a 11 

Consultas 
por ano: 

120 

Consulta de 
Enfermagem  

Avaliar as 
condições de 

saúde da 
criança e seu 

estado de 
desenvolvimen

to e 
crescimento 

mediante 
atribuições do 

enfermeiro. 

Consultas 
semanais: 

2  

Consultas 
mensais: 

8  

Consultas 
por ano: 

90 

 

Meses/metas Realizadores Recursos/meios 

2º, 5º, 8º e 11º mês 
Médico / 

Enfermeiro/ 
Dentista 

Material educativo, panfletos, cartazes, mídias, 
etc. 

1º, 4º, 9º e 1 ano Médico Anotar condutas (exames solicitados, 
tratamento quando indicado, orientações 

dadas); 
15 dias, 2º, 6º 

mês. 
Enfermeiro Anotar condutas (tratamento, orientações, 

encaminhamentos); orientar as mães ou 
responsáveis pela criança 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Assim, ocorrem as seguintes etapas no atendimento das crianças pela Unidade 

Pedrinhas: 
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- Inscrição na Unidade: 

 

Serão inscritas no controle de crescimento e desenvolvimento crianças 

menores de 5 anos, destacando-se a importância da captação precoce e garantia de 

acesso, principalmente dos RN de risco e criança desnutridas. 

 

Etapas: 

a) Cadastramento da criança na unidade: 

 

O cadastro da criança na unidade de saúde, pode ser feito através de registro 

em livro (SINASC) e/ou ficha para arquivo rotativo. O cadastro deve ser organizado 

de forma a facilitar o controle de faltosos e a vigilância às crianças de risco. 

 

Devem constar do cadastro da criança, as seguintes informações: 

- Nome da criança e da mãe; 

- Endereço completo com referência e telefone para contato; 

- Número do prontuário e número da DN (se possível) 

- Data de nascimento 

- Data dos atendimentos (agendados/previstos) 

- Idade (correspondente a cada atendimento) 

- Motivo/tipo de atendimento (opcional) 

 

b) Abertura de prontuário para anotação dos atendimentos realizados pela 

equipe multiprofissional; 

c) Abertura do cartão da criança com preenchimento dos dados relativos ao 

crescimento e desenvolvimento em cada atendimento. Este cartão deverá ficar 

com a mãe da criança. 

 

- Agendamento: 

 

Na recepção, as atividades que compõem o controle de puericultura, serão 

agendadas conforme o calendário proposto e registradas na ficha de cadastro da 

criança, e no cartão da criança ou cartão de consultas que fica com a mãe. 
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- Controle de Faltosos: 

 

A equipe de saúde deve realizar controle de crianças faltosas (mais de 30 dias), 

a partir do arquivo rotativo ou livro de registro. Serão encaminhadas correspondências 

às mães, solicitando o comparecimento na unidade. Após 30 dias, as mães de 

crianças com critérios de risco que não comparecerem à unidade de saúde, receberão 

visita domiciliar. 

A visita objetiva, verificar motivo do não comparecimento, enfatizar importância 

do controle periódico da criança e oferecer agendamento de nova consulta ou 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4 VISITA DOMICILIAR/ ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO 

 

A visita domiciliar é uma técnica que vem sendo utilizada por diferentes 

profissionais, consistindo no atendimento ou acompanhamento dos usuários no seu 

local de residência. As visitas domiciliares podem servir como uma forma de criar 

fortes vínculos afetivos com pacientes, especialmente os que podem estar com 

dificuldade de locomoção ou com humor deprimido (Rocha, et al, 2010; Neves, et al, 

2012). 

Na UFS Pedrinhas, a visita domiciliar ocorre todas as sextas feiras, com os 

seguintes critérios de inclusão: o paciente tem que ser morador da área de 

abrangência, presença de cuidadora no domicilio, a família concorda com a 

assistência domiciliar, o paciente apresenta condições clinicas comprometidas além 

de dependência para a realização das atividades da vida diária, já que são a premissa 

para poder por em pratica a atenção domiciliar e deste jeito beneficiar ao paciente e à 

família garantindo a equidade na atenção. 

Assim, remete-se a realização de uma visita domiciliar com paciente que 

cumpre com os critérios de inclusão supracitados, o mesmo tem 68 anos, apresenta 

paraplegia pós-traumática com paresia dos membros superiores há mais de 20 anos, 

o mesmo fica acamado com sonda permanente para a evacuação da urina além de 

que produto à imobilização apresenta dificuldades para a defecação, a maioria das 

vezes defeca só uma vez por semana, chegando até quase 2 semanas numa ocasião. 

A causa da sondagem, o paciente faz infeções recorrentes do trato urinário baixo, 

motivo pelo qual recebe tratamento antibiótico terapêutico e profiláctico. 

A família é de baixa renda e mora com 5 pessoas (o filho com sua esposa, dois 

netos e um bisneto) mais a principal cuidadora do paciente é a sua nora. 

A equipe discutiu o caso na reunião semanal e traçou o seguinte plano de ação: 

 Programação de visita semanal pelo ACS e quinzenal pela equipe (eu como 

doutor, a enfermeira, a técnica de enfermagem e a dentista) para acompanhar 

mais de perto este paciente, prevenir ou tratar complicações e melhorar a sua 

qualidade de vida. 

 Capacitar aos membros da família sobre todos os cuidados necessários do 

paciente acamado para a prevenção de complicações. 
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 Orientar sobre a dieta, a mesma tem que ser balanceada, com o aporte 

adequado de proteínas, gorduras, carboidratos assim como vitaminas e 

minerais, abundante em fibra para a melhoria do trânsito intestinal. 

 Implementar rotinas de exercícios dos 4 membros e a mobilização do corpo, 

para melhorar a espasticidade e atrofia secundaria, a constipação secundaria 

à imobilidade, assim como a formação de escaras. 

 Evitar a automedicação e cumprir com os esquemas de tratamento 

(farmacológico ou não) prescrevido pelo médico da equipe.    

 Reavaliação do cumprimento do plano de ação na reunião semanal da equipe 

para a avaliação da eficácia das medidas implementadas assim como a 

evolução do paciente e a sua família.     

 

Assim, posso afirmar que após a visita domiciliar realizada, o paciente passou 

a ser acompanhado e seu estado de saúde foi melhorando com o passar do tempo, 

conforme ia seguindo o plano terapêutico e sendo avaliado por profissionais da USF, 

junto  a interação familiar. 

Portanto, a visita domiciliar é importante pois quando temos pacientes com 

assistência domiciliar podemos acompanhar sua evolução e conhecer as situações 

que podem afetar sua recuperação, porque é muito mais fácil conhecer tudo o que 

pode ficar oculto quando fazemos a consulta na UBS. 
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5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

Ao longo do curso de especialização de saúde da família, pude compreender o 

contexto de atendimento as comunidades através da atenção básica em saúde ou 

APS (atenção primária em saúde), conhecendo os Eixos I e II do curso, que abordam 

desde casos epidemiológicos a casos complexos, que nos oferecem condutas e 

enriquecimento de conteúdos clínicos, nos mostrando a realidade e nos permitindo 

confrontar prática com teoria. 

Após analisar meu desempenho na atenção básica, pude perceber como o 

sistema de saúde é falho na assistência da atenção em saúde, avalio que deveria ser 

uma forma de organizar os serviços de saúde, garantindo uma assistência adequada 

a população, mas visualizando a partir da área onde atuo, percebo que temos várias 

deficiências que dificultam muitas vezes o atendimento na Unidade, como a falta de 

recursos materiais e financeiros. 

Como facilidades, temos uma excelente equipe de saúde que atua de maneira 

satisfatória e uma gestão que faz uma análise epidemiológica para ver a necessidade 

real desta população e assim aumentar o número de profissional e procedimentos nas 

áreas de maior requisição de serviços. 

Como dificuldades, temos também a falta de comprometimento dos 

profissionais especializados e profissionais trabalhadores com exames diagnósticos 

de maior complexidade não interagindo com a gestão e nem com a base da rede de 

atenção, para discutir proposta de aprimoramento destes serviços e assim diminuir as 

filas de espera. 

Com a realização desse portfólio foi possível aprender vários aspectos 

morfológicos do sistema de saúde, da atenção individual e coletiva, quando trabalhada 

em planos terapêuticos de estudos de caso e em grupos de atendimento de idosos, 

gestantes, mulheres, adolescentes, entre outros.  

E outro ponto importante nesta avaliação da relação de teoria com prática é a 

população, que menospreza o serviço oferecido nas Unidades básicas de saúde, pois 

percebemos isso quando ouvimos se referirem as UBS como “postinhos” como forma 

pejorativa ao espaço que consegue resolver 80% das necessidades em saúde da 

população. Com isso avalio que falta educação em saúde para essa população 

conhecer melhor o sistema de saúde. E nos temos essa tarefa de educar essa 
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população, para organizar, qualificar e melhorar as ações em saúde para assim 

adquirir a confiança no atendimento da atenção básica. 
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7 ANEXO I: PROJETO DE INTERVENÇÃO 
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RESUMO 

 

Ao trabalhar na Unidade de Saúde da Família de Pedrinhas, município de 

Garrafão do Norte, PA, Tem-se percebido, durante o atendimento aos idosos e até 

mesmo durante as visitas domiciliares, que muitas famílias não colaboram com a 

saúde de seus parentes idosos, não dão atenção, não procuram leva-los ao médico, 

não os acompanham, caracterizando situações de abandono. Alguns casos mesmo 

até foram evidenciados como maus tratos, sendo uma violência contra o idoso. Este 

projeto será implementado através de uma pesquisa exploratória com revisão literária 

e com dados referentes a saúde do idoso compartilhados da UBS de Pedrinhas, bem 

como o atendimento e acompanhamento do idoso. Assim, o objetivo desse projeto de 

intervenção é reduzir os índices de violência e abandono contra o idoso, através da 

educação em saúde feita no grupo de idosos atendidos pela UBS Pedrinhas, onde se 

pode abordar diversos temas relacionados a sua saúde. Espera-se que este projeto 

seja implementado futuramente, com o intuito de atingir a maior quantidade de idosos 

cadastrados possível, entre 70 a 80%, e com a finalidade de formar um grupo de 

idosos ativo, já que a unidade não possui uma educação em saúde voltada para esta 

problemática.  

 
 
 

Descritores: Saúde do idoso. Violência. Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao trabalhar na Unidade de Saúde da Família de Pedrinhas, município de 

Garrafão do Norte, PA, pude perceber a necessidade em oferecer uma atenção de 

qualidade e integral aos idosos atendidos, pois esse grupo de pessoas se apresentam 

cada dia mais, a taxa maior da população mundial e brasileira, pois a expectativa de 

vida vem aumentando nos últimos anos. 

Tem-se percebido, durante o atendimento aos idosos e até mesmo durante as 

visitas domiciliares, que muitas famílias não colaboram com a saúde de seus parentes 

idosos, não dão atenção, não procuram leva-los ao médico, não os acompanham, 

caracterizando situações de abandono. Alguns casos mesmo até foram evidenciados 

como maus tratos, sendo uma violência contra o idoso.  

Na região onde atendo, o Bairro de Pedrinhas, o qual é coberto pelo 

atendimento da UBS, existem muitos idosos necessitados de acompanhamento e 

orientações. Estes idosos a maioria são abandonados por suas famílias, as quais 

alegam não ter tempo para cuidar destes, ou mesmo não tem família.  

Dessa forma, enquanto médicos da saúde da família, sabemos que a melhor 

forma de melhorar a assistência a saúde do idoso é oferecer além do 

acompanhamento médico em sua doença crônica, oferecer também uma qualidade 

de vida melhor no envelhecimento, a qual se dá através da educação em saúde e no 

trabalho em grupos. 

Assim, o objetivo desse projeto de intervenção é apontar como funciona o 

atendimento na saúde do idoso na UBS Pedrinhas, bem como mostrar a importância 

da educação em saúde quando esta é feita em grupos, mais precisamente no trabalho 

com grupos de idosos, onde se pode abordar diversos temas relacionados a sua 

saúde. 

É possível perceber, enquanto médica no atendimento na Unidade que as 

doenças crônicas, tais como Hipertensão e Diabetes, são uma realidade na saúde do 

idoso e que muitos precisam de orientações para seguir com o tratamento e também 

para prevenir o aparecimento destas, assim, essas orientações chegam até eles 

através da educação em saúde, sendo uma excelente aliada na mudança de 

comportamentos que levem ao envelhecimento saudável. 
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Portanto, este projeto de intervenção busca responder as questões 

relacionadas com o atendimento ao idoso na Unidade, as quais são: a educação em 

saúde é importante para o atendimento ao idoso?  

Este projeto será implementado através de uma pesquisa exploratória com 

revisão literária e com dados referentes a saúde do idoso compartilhados da UBS de 

Pedrinhas, bem como o atendimento e acompanhamento do idoso. Espera-se que 

este projeto seja implementado futuramente, com o intuito de atingir a maior 

quantidade de idosos cadastrados possível, entre 70 a 80%, e com a finalidade de 

formar um grupo de idosos ativo, já que a unidade não possui uma educação em 

saúde voltada para esta problemática.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 
Reduzir os índices de violência e abandono contra o idoso, através da 

educação em saúde feita no grupo de idosos atendidos pela UBS Pedrinhas, 

município de Garrafão do Norte, Pará.  

 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Apontar conceito de envelhecimento; 

 Mostrar a importância de prevenir a violência contra o idoso; 

 Identificar a importância da educação em saúde em grupo; 

 Executar educação em saúde e a formação do grupo de idosos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Dessa forma, é preciso definir qual o conceito de idoso, onde a idade 

cronológica para determinar se uma pessoa é idosa ou não depende dos hábitos de 

vida que esta vivenciou e depende da classificação dos países, onde em um país 

desenvolvido é considerado idoso aquele com 65 anos ou mais; e em países 

subdesenvolvidos, como o Brasil, é considerado idoso aquele com 60 anos ou mais. 

Nos dias atuais, com a diminuição das taxas de fertilidade e o aumento da expectativa 

de vida, os idosos podem viver aproximadamente 20 anos além dos 60 (OMS, 2015).  

Uma estimativa apontada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2016), 

revela que até o ano de 2050 a população mundial de idosos com mais de 60 anos vai 

passar dos atuais 841 milhões para 2 bilhões, evidenciando uma preocupação 

constante com o atendimento destes pela saúde pública, pois o fato de viver mais não 

implica em um envelhecimento saudável.  

 O envelhecimento proporciona a ocorrência de várias mudanças físicas e 

mentais. Se tratando de mudanças mentais, pode-se citar as falhas na memória, 

dificuldades de atenção, na orientação e na concentração; e nas mudanças físicas, 

com o envelhecimento dos órgãos, percebe-se a diminuição das capacidades físicas 

como velocidade, força, resistência, agilidade, equilíbrio, diminuição da acuidade 

visual, olfato, audição e paladar (CASTRO, 2011).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), não se pode dizer 

que existe um envelhecimento igual para todos os idosos, pois a diversidade das 

capacidades e necessidades de saúde destes depende dos eventos que ocorrem ao 

longo de todo o curso da vida e frequentemente são modificáveis, ressaltando a 

importância do enfoque de ciclo de vida para se entender o processo de 

envelhecimento. 
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Assim, é preciso trabalhar o envelhecimento e estimular para que seja 

saudável, não somente pela ausência de doença, mas sim manter a capacidade das 

habilidades funcionais, pois os maiores gastos com o atendimento dos idosos na 

saúde pública são voltados para o tratamento de doenças crônico-degenerativas, 

enquanto teriam mais resultados se fossem voltados para a manutenção da habilidade 

funcional e seus benefícios (OMS, 2015).   

Para que a velhice seja um momento de passagem saudável, o idoso precisa 

ter um acompanhamento em sua saúde e principalmente, ser cuidado por seus 

familiares ou pessoas que tem algum vínculo afetivo, e isso ajuda de certa forma, na 

recuparação e no tratamento, melhorando o atendimento ao idoso, quando a família 

comparece a UBS para participar de sua vida, de sua situação de saúde atual. Porém, 

quando o idoso é esquecido por seus familiares, este encontra dificuldade em 

prosseguir em seu tratamento, sendo esta situação considerada uma violência contra 

o idoso. 

A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e representa um 

importante problema de saúde pública e cujo interesse tornou-se evidente apenas nas 

últimas décadas. Infelizmente, os inúmeros abusos cometidos são subnotificados, não 

revelando a magnitude desse fenômeno (BRASIL, 2007). 

O termo utilizado para expressar a violência contra idoso apresenta várias 

definições, tal como, abuso, maus tratos, negligência, omissão, abandono, etc. Cada 

um destes termos possui diferentes significados dependendo da situação, social, 

cultural e ética (BRASIL, 2007). 

Segundo a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus Tratos contra o 

Idoso que adotou a definição elaborada em 1995 na Inglaterra é considerado mal trato 

contra ao idoso ” [...] ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause danos ou aflição 

e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança”. A 

violência pode ser compreendida como a quebra da integridade da vítima, seja 

anatômica, psíquica, sexual ou ética (SAFFIOTI, 2004). 

Nesse sentido, Minayo (2005) compreende que em diferentes contextos 

culturais entre países, pessoas de todos os status socioeconômicos, etnias e religiões 

são vulneráveis aos maus tratos que ocorrem de várias formas: física, sexual, 

emocional e financeira, ou seja, frequentemente, uma pessoa idosa sofre, ao mesmo 

tempo, vários tipos de maus tratos.  
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Ainda para Minayo (2005), em muitas sociedades, diversas expressões dessa 

violência, frequentemente, são tratadas como uma forma de agir normal e naturalizada 

ficando ocultas nos usos, nos costumes e nas relações entre as pessoas. Tanto no 

Brasil como no mundo, a violência contra os mais velhos se expressa nas formas 

como se organizam as relações entre os ricos e os pobres, entre os gêneros, as raças 

e os grupos de idade nas várias esferas de poder público, institucional e familiar.  

Minayo (2007) relaciona a violência contra a pessoa idosa com a violência 

social vivenciada pela sociedade brasileira que é produzida nas suas relações e se 

reproduz culturalmente, mas a autora distingue a forma específica como ocorre nesse 

grupo etário: 

 

A violência contra idosos se manifesta de forma estrutural, que corresponde 
às desigualdades sociais naturalizadas nas vivências de pobreza, miséria e 
discriminação; interpessoal, que se atualiza nas relações sociais cotidianas 
entre as diversas gerações; institucional, que se reproduz na aplicação ou na 
omissão da gestão das políticas sociais, dos serviços de assistência público 
e privados, das relações assimétricas de poder, domínio, menosprezo e 
discriminação (MINAYO, 2007 p. 20). 

 

O abuso na velhice é uma construção multidimensional que pode ser usada 

em todo o tipo de conduta abusiva em relação a anciãos, ou referir-se a uma ação 

específica. Os tipos mais comuns são os o abuso físico, psicológico, financeiro e a 

negligência. Está pode ser ativa, passiva, intencional ou não, sendo definida como a 

recusa ou a falha no cumprimento de qualquer parte das obrigações ou 

responsabilidade por parte da pessoa que cuida dos idosos (OLIVEIRA, 2013). 

A violência contra a pessoa idosa pode acontecer em diferentes graus de 

intensidade podendo ser leve, moderada, grave ou gravíssima, de acordo com as 

decorrências da mesma (STELKO - PEREIRA; WILLIAMS, 2010).  

Segundo o BRASIL (2007), em relação aos tipos de violência contra o idoso, 

pode ser classificada em violência física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

violência econômica, violência social e violência institucional. 

 

a) Violência Física é o ato intencional utilizando a força física para forçar 
os idosos a fazerem o que não desejam, para golpeá-los, provocando dor, 
incapacidade ou morte; 
b) Violência psicológica atribui-se a abusos orais ou gestuais com a 
finalidade de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio 
social; 
c) Violência sexual mencionam a ação de jogos sexual de atitude homo 
ou hetero relacional, empregando pessoas idosas, estas violações visam a 
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obter excitação, relação sexual ou exercícios eróticos por modo de 
aliciamento, violência física ou chantagens; 
d) Abandono é a forma de violência que se desponta da falta ou deserção 
dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de oferecerem 
assistência a uma pessoa idosa que careça de proteção e socorro;  
e) Negligência refere-se á renúncia ou a omissão de cuidados 
indispensáveis aos idosos por parte dos familiares ou institucionais. A 
negligência é uma configuração de violência mais acometida, ela aparece, 
agregada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e 
sociais, em particular, para as que se encontram em circunstância de múltipla 
dependência ou incapacidade;  
f) Violência financeira ou econômica incide na opressão indevida ou 
ilegal do caráter não consentido pela pessoa idosa do uso de seus recursos 
financeiros e patrimoniais; 
g) Autonegligência, diz respeito ao comportamento da pessoa idosa que 
prejudica seu bem-estar ou segurança, pela rejeita de prover cuidados 
imprescindíveis a si mesmos; 
h) Violência emocional e social refere-se ao acometimento oral crônica, 
compreendendo palavras depreciativas que desrespeitam a identidade, 
dignidade e autoestima, caracteriza-se pela falta de respeito á intimidade, 
falta de respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, desatenção a 
necessidades sociais e de saúde;  
i) Violência institucional é desempenhada pelos serviços públicos, por 
ação ou omissão de cuidados, abrangendo a falta de acesso, a má qualidade 
dos serviços prestados, destacando-se também o abuso de poder abordando 
de forma desigual aos usuários (BRASIL, 2007, p. 28).    

 

Entre os idosos com 60 anos ou mais, a violência física ocupa o  primeiro lugar 

no ranking de violências contra idosos, sendo apontada com 50% das notificações, 

em seguidas visualiza-se a violência psicológica, caracterizada por 32,16%, nesta 

faixa etária.  

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo (2007), existem muitas 

razões para que as pessoas sofram violência, entre a mais frequentes, está à 

deterioração e fragilização das relações familiares. Outras causas estão associadas 

ao estresse do cuidador, ao isolamento social e também no desequilíbrio de poder 

entre a vítima e o agressor. A atenção a uma pessoa enferma e dependente é um 

peso para qualquer pessoa.  

Os diversos abusos e os maus tratos as pessoas idosas representam um grave 

problema. Infelizmente é um fenômeno pouco reconhecido e denunciado. São graves 

as suas consequências, principalmente aquela que leva a um não reconhecimento do 

abuso. A sociedade e muitos dos idosos consideram que as condutas são normais da 

idade. Há resistência e dificuldade nos idosos, nos profissionais e na sociedade em 

falar sobre o tema e consequentemente a sua negação. É preciso romper com este 

silêncio (BRASIL, 2007). 
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O Ministério da Saúde vem adotando várias estratégias e ações para 

reduzir tanto as questões do impacto das doenças crônico degenerativas para os 

idosos, como também bate forte na tecla da prevenção aos maus tratos e violência 

sofrida por estes. Assim, foi criado o Programa Hiperdia, para oferecer atendimento 

em grupo para as doenças crônicas de hipertensão e diabetes. Porém, através do 

atendimento em grupo aos idosos, é possível voltar para a prevenção de maus tratos, 

trabalhando junto a família (BRASIL, 2017). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), o Hiperdia vem atender essa 

necessidade. É um sistema informatizado que permite cadastrar e acompanhar os 

portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, captados e vinculados às 

unidades de saúde ou equipes da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde - SUS, 

gerando informações para profissionais e gestores das secretarias municipais, 

estaduais e ministério da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4 MÉTODOS  

 

 

O cenário da intervenção desse projeto é a UBS Pedrinhas, localizada na 

Cidade Garrafão do Norte, estado do Pará, que segundo o IBGE (2017), localiza-se a 

uma latitude 01º56'03" sul e a uma longitude 47º03'09" oeste, estando a uma altitude 

de 56 metros. Sua população em 2016 era de 25.345 habitantes. Nome deste 

Município advém da mesma denominação que recebe o igarapé que passa pela sua 

sede municipal. Nos relatos da sua história indica-se que, originalmente foi conhecido 

pelo nome de Povoado do Garrafão mas, como no Estado de Espírito Santo, existe 

um núcleo urbano com a mesma denominação, lhe foi acrescentado o topônimo de 

"do Norte".  

A UBS Pedrinhas atende uma população de aproximadamente 3,500 mil 

pessoas, sendo em sua maioria idosos, com o predomínio de doenças crônico-

degenerativas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, e situações de maus 

tratos. A UBS Pedrinhas atende cerca de 1200 famílias e a equipe multidisciplinar é 

composta por uma médica, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, seis 

Agentes Comunitários de Saúde, um auxiliar de limpeza e um segurança. 

Durante a semana, os dias são bem divididos pela agenda programada onde: 

segunda é atendimento de demanda espontânea; terça é atendimento em Hiperdia, 

idosos e pré-natal; na quarta é atendimento no domicílio, através das visitas 

domiciliares; quinta é planejamento familiar e pré-natal; e sexta o atendimento é 

voltado para as crianças. Durante todos os dias atendemos casos de emergência se 

estes ocorrerem. 

Como há uma demanda na UBS bem alta de idosos que necessitam de 

acompanhamento, o meu Projeto de Intervenção foi elaborado com o objetivo de 

verificar a importância da educação em saúde de idosos através do grupo Hiperdia, e 

atender assim situações de maus tratos e abandono familiar, onde os sujeitos 

abordados serão homens e mulheres a partir de 60 anos, que são acompanhados 

pela UBS, os quais serão convidados a participar da educação em saúde. Estes foram 

convidados pelos agentes comunitários de saúde da UBS, através da visita domiciliar 

para comparecerem na Unidade.  

O primeiro momento a ser realizado é a apresentação do projeto de intervenção 

para a equipe de saúde, através de um treinamento sobre a importância da prevenção 
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da violência contra o idoso atendido pela Unidade e orientá-los mediante os objetivos 

do projeto. 

No segundo momento ocorre a organização dos agentes comunitários de 

saúde para estarem realizando as visitas domiciliares, com o objetivo de convidar os 

idosos para participarem do encontro de educação em saúde que acontecerá na 

Unidade. Serão convidados através de um convite elaborado conforme o tema 

abordado.  

O terceiro momento é o momento onde a equipe de saúde organiza os 

materiais, faz o levantamento dos recursos necessários para a execução do projeto, 

consulta as possibilidades financeiras e recorre a Secretaria municipal de Saúde para 

conseguir os matérias e insumos necessários.  

No quarto momento acontecerá o Planejamento da ação educativa sobre a 

importância da educação em saúde na prevenção da violência e de sua participação 

no grupo Hiperdia para manter um estilo de vida saudável, com base no cronograma 

elaborado e a organização do tempo empenhado. Iniciar as atividades grupais que 

serão desenvolvidas por meio de Círculos de Cultura. 

O quinto momento trata da reunião propriamente dita com os idosos presentes 

através de um círculo de cultura, havendo a troca de conhecimentos entre 

profissionais e usuários da UBS Pedrinhas.  
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5 CRONOGRAMA 

 

 

AÇÕES 
Fev 
2017 

Março 
2017 

Abril 
2017 

Maio 
2017 

Elaboração do Projeto de 
Intervenção 

X X X X 

Apresentação do projeto 
de intervenção para a 
equipe de saúde; 

 X   

Organização dos agentes 
comunitários para convidar 
os idosos para a reunião; 

  X  

Organização da equipe de 
saúde sobre os materiais e 
insumos; 

  X  

Planejamento da ação 
educativa; 

  X  

Ação educativa realizada 
com os idosos. 

   X 
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6 RECURSOS  

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 
 

A UBS Pedrinhas possui uma equipe multidisciplinar composta por uma 

médica, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, seis Agentes Comunitários de 

Saúde, um auxiliar de limpeza e um segurança. 

 
6.2 RECURSOS MATERIAIS 

 
 

 
 Computadores; 

 
 Folha A4; 

 
 Impressora; 
 
 Cartazes; 

 
 Panfletos; 

 
 Cadernos de Atenção Básica (HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, 

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, HIPERDIA); 

 Prontuários com registro do Hiperdia. 
 
 



0 
 

7 RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

Através da realização deste projeto de intervenção, espera-se capacitar os 

profissionais da saúde que atendem na UBS para o acolhimento e atendimento dos 

idosos cadastrados na unidade, bem como tratar do tema de violência contra o idoso 

e sua prevenção. 

Espera-se com este projeto, que compareçam à Unidade 80% dos idosos 

convidados, com a intenção focar na prevenção de situações de violência e maus 

tratos e a manutenção de um estilo de vida saudável, de modo a influenciar no 

envelhecimento saudável. 

Espera-se que destes convidados a participar das ações de educação em 

saúde, 50% possa compreender as orientações fornecidas e atuar na mudança de 

comportamento e prevenção, para saber lidar com essas situações e buscar apoio na 

Rede de Saúde.  
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