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RESUMO 

O envelhecimento da população mundial acarreta grandes consequências no âmbito da esfera da 
saúde, dessa forma, é essencial que se assegurem políticas públicas, estratégias e ações que 
possam minimizar o grande impacto do envelhecimento, umas das ações capazes de assegurar mais 
qualidade de vida na terceira idade é a educação em saúde. É nesse sentido, que este projeto de 
intervenção busca desenvolver um novo caminho na forma como se enxerga o processo de saúde-
doença, e na relação que o usuário estabelece nas Unidades Básicas de Saúde. O objetivo principal 
desse projeto é aumentar a participação de idosos nas ações de promoção e prevenção da saúde 
que fazem parte do bairro de Fátima (município de Campo Maior/PI). Para isso, contará com o 
desenvolvimento de ações educativas (palestras, rodas de conversas e atividades lúdicas), de modo 
em que estas possam desenvolver um processo que fortaleça a autonomia entre os usuários e a 
potencialize a integração destes dentro do sistema de saúde. Espera-se que com as ações 
desenvolvidas seja possível trilhar um caminho conjunto entre usuários, gestores e profissionais na 
procura da garantia de mais protagonismo e bem-estar na terceira idade.  
 
 
Palavras-chaves: Educação em Saúde. Envelhecimento. Participação Comunitária. 

 

ABSTRACT 

The aging of the world-wide population causes great consequences the scope of the sphere of the 
health, this form, is essential that public politics, strategies and actions are made sure that can 
minimize the great impact of the aging, ones of the actions capable to assure more quality of life in the 
third age are the education in health. It is in this direction, that this project of intervention searchs to 
develop a new way in the form as if sees the health-illness process, and in the relation that the user 
establishes in the Basic Units of Health. The main objective of this project is to increase the 
participation of aged in the actions of promotion and prevention of the health that is part of the quarter 
of Fátima  (municipality of Campo Maior/PI). For this, it will count on the development of educative 
actions (lectures, playful wheels of colloquies and activities), in way where these can develop a 
process that inside fortifies the autonomy between the users and potencialize the integration of these 
of the health system. One expects that with the developed actions it is possible to tread a joint way 
between users, managers and professionals in the search of the guarantee of more protagonism and 
well-being in the third age. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988 legitima que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, sendo necessário, assim, a garantia de políticas sociais e econômicas que possam ser 

capazes de reduzir o risco de doenças e promover o acesso igualitário às ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Portanto, a referida Constituição reconhece que o direito ao 

acesso universal à saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011). Os princípios e 

diretrizes SUS são: universalidade, igualdade, equidade, integralidade, intersetorialidade, direito a 

informação, autonomia das pessoas, resolutividade e epidemiologia como base (CARVALHO, 2013). 

Este projeto de intervenção será desenvolvido no município de Campo Maior, mas 

precisamente na Unidade Básica de Saúde do bairro de Fátima. O município foi criado pela Carta 

Régia de 19 de junho de 1761. De acordo com o último Censo Demográfico, a população estimada 

do munícipio é de 45.177 pessoas (26,96 hab/km²), onde 25,8% das pessoas estão na zona rural; e, 

com relação a taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.3% no ano de 2010 

(IBGE, 2010). 

A atenção básica no município acontece através das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e 

estas desempenham um papel fundamental na garantia de acesso a tratamentos adequados e 

especializados. Os serviços oferecidos no âmbito da Atenção Básica no município são ofertados 

pelas próprias UBS e pelo Centro de Atenção Psicossocial. Em vista disso, é fundamental ressaltar 

que de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, os serviços de saúde devem possibilitar 

acesso universal e contínuo, de modo em que acolha o usuário e desenvolva um serviço capaz de 

resolver um grande número de problemas de saúde da população e/ou minimizar agravos e 

sofrimentos (BRASIL, 2012). 

Observando assim o cotidiano da Unidade Básica de Saúde do bairro de Fátima deste 

município, notou-se que um grande número de idosos não participam das atividades propostas de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, essa constatação levou a preocupação de como os 

serviços desenvolvidos na unidade poderiam oferecer respostas mais positiva para os problemas de 

saúde dos usuários idosos/as e ampliar a capacidade de interação entre estes.  

Posto isto, o objetivo geral deste projeto de intervenção é aumentar a participação de idosos 

nas ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças no bairro de Fátima, município de 

Campo Maior/PI. Já os objetivos específicos são: melhorar as ações de educação em saúde 

desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde; contribuir para a garantia de um melhor nível de 

qualidade de vida para os idosos através de ações de educação em saúde; incentivar a participação 

dos idosos nas atividades desenvolvidas dentro do espaço da Unidade Básica de Saúde; desenvolver 

e executar um cronograma de ações específicas para o público idoso. 

Portanto, este projeto de intervenção busca desenvolver um processo de maior proximidade 

entre os usuários e os serviços da unidade de saúde, além de ampliar a capacidade de acolhimento, 

escuta, vinculação e resolutividade das demandas e agravos de saúde.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O envelhecimento é um processo biopsicossocial que envolve os contextos biológico, 

cronológico, psicológico e social. Desse modo, as condições históricas, econômicas, geográficas e 

culturais são aspectos que levam ao surgimento de diferentes representações sociais da velhice 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

Nos últimos 70 anos no Brasil, observa-se a ampliação da expectativa de vida que se elevou 

para 6,4 anos a expectativa de vida aos 60 anos. É em vista disso, que espera-se até 2040 o total de 

56,6 milhões de idosos brasileiros (27,5% da população) (KANSO, 2013).Essa nova realidade 

demográfica, com uma média de quase 153 idosos para cada 100 jovens, necessita de um sistema 

de saúde capaz de responder as demandas atuais e futuras, uma vez em que as doenças crônicas, 

sequelas e incapacidades/deficiências elevam as necessidades de cuidados específicos e individuais 

para cada idoso (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

É necessário o desenvolvimento de políticas, programas e leis capazes de atender as 

múltiplas demandas do envelhecimento, para que consequentemente os indivíduos possam 

envelhecer com dignidade e segurança, desfrutando da vida com mais garantia dos direitos 

fundamentais e liberdades individuais (UNFA, 2012).Uma das ações capazes de garantir mais 

qualidade de vida para a população idosa relaciona-se com o desenvolvimento de educação em 

saúde. Em vista disso, que a Política Nacional de Educação em Saúde (Portaria nº 198, fevereiro de 

2004) destaca possibilidade de identificação das demandas de formação educacional e 

desenvolvimento de estratégias que conduzam a qualificação e gestão em saúde, de forma em que 

se objetive produzir um impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva da população (CAROTTA; 

KAWAMURA; SALAZAR, 2009). 

A Educação Permanente em Saúde é uma prática inerente a todas as ações vinculadas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo uma ação transversal capaz de articular diferentes níveis, 

e contribuir cada vez mais para a promoção do SUS como uma política pública que proporciona mais 

inclusão social através da integralidade de saberes, práticas, vivencias e espaços de cuidado 

(BRASIL, 2007).Essa prática é diretamente vinculada como uma estratégia da Atenção Básica, de 

modo em que preferencialmente a Estratégia de Saúde da Família, necessita de diretrizes que 

permitam a execução de diferentes formas de se promover saúde(BRASIL, 2012).  

Através dessas ações busca-se a superação de um contexto de saúde permeado por termos 

médicos recorrentes (doenças, medicações, complicações e tratamentos), para que se possa então 

alcançar outros possibilidades a serem trabalhadas em um grupo de idosos: lazer, trocas de 

experiências, culinária saudável, dentre outras temáticas (MENDONÇA et al, 2015).Desse modo, as 

ações de educação em saúde objetiva desenvolver ferramentas que busquem a reflexão crítica sobre 

as práticas de atenção, gestão e formação em saúde, sendo um processo educativo aplicado ao 

trabalho que pode permitir transformações nos processos de saúde e nos indivíduos, gerando assim 

uma melhor articulação na rede de atenção à saúde (CAROTTA; KAWAMURA; SALAZAR, 2009). 
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PLANO OPERATIVO  

Situação Problema: Baixa participação dos idosos nas ações de promoção e prevenção de doenças desenvolvidas na 

Unidade Básica de Saúde, do bairro de Fátima, Campo Maior, Piauí. 

Objetivo Geral: Aumentar a participação de idosos nas ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças no bairro 

de Fátima, município de Campo Maior/PI. 

 

OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGIAS PRETENDE-SE METAS PRAZOS RESPONSÁVEIS 

 

 

Melhorar as ações 

de educação em 

saúde desenvolvidas 

na Unidade Básica 

de Saúde. 

1. 02 reuniões com a equipe 

de Estratégia de Saúde da 

Família, de modo em se faça 

um levantamento das 

demandas mais recorrentes.  

2. 01 reunião com os 

profissionais do Núcleo de 

Apoio à Família, para que se 

faça um levantamento da 

estratégia de atuação 

desses profissionais frentes 

às demandas apresentadas.  

3. 03 rodas de conversas 

com os idosos da Unidade 

Básica de Saúde, de modo 

em que se faça um 

levantamento dos principais 

assuntos e temáticas que 

consideram mais relevantes 

para serem discutidos 

através da educação em 

saúde.  

4. aplicação de 

questionários que averiguam 

os temas, problemas e 

interesses gerais que 

despertam o interesse do 

público idoso. 

 

- Aprimorar o 

desenvolvimento de 

atividades de 

educação em saúde. 

 

- Realizar o 

levantamento de 

temas de interesses 

gerais para os 

idosos. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

CURTO  

PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pesquisadora; 

● Profissionais – 

ESF. 
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Contribuir para a 

garantia de um 

melhor nível de 

qualidade de vida 

para os idosos 

através de ações de 

educação em saúde. 

 

1. 03 rodas de conversas 

expliquem a importância do  

bem-estar físico, mental e 

social na terceira idade.  

2. 02 rodas de conversas 

que expliquem a importância 

do autocuidado.  

3. 05 rodas de conversas 

que expliquem o conceito de 

qualidade e sua relação com 

os principais determinantes 

de saúde. 

4. 03 palestras com a 

psicóloga (NASF), com o 

tema saúde mental e 

envelhecimento. 

5. 03 palestras com a 

nutricionista (NASF), com 

desenvolver uma dieta 

saudável na terceira idade. 

6. 03 palestras com o 

fisioterapeuta (NASF), com o 

tema a importância dos 

alongamentos na terceira 

idade e dicas de como 

prevenir quedas.  

7. 03 palestras com o 

educador físico, com o tema 

o impacto da atividade física 

e a sua relação com 

Academia Popular de 

Saúde. 

 

- Explicar temáticas 

que possam 

sensibilizar os idosos 

sobre a importância 

de procurar 

constantemente por 

mais qualidade de 

vida. 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

MÉDIO 

PRAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pesquisadora; 

● Profissionais do 

NASF (psicóloga, 

nutricionista, 

fisioterapeuta e 

educador físico). 

Incentivar a 

participação dos 

idosos nas atividades 

desenvolvidas dentro 

 

1. montar um grupo formado 

apenas pelo público idoso. 

 

- Melhorar a 

participação dos 

 

85% 

 

 

MÉDIO 

PRAZO 

 

● Pesquisadora. 
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O principal objeto de intervenção desta pesquisa relaciona-se com a baixa participação dos 

idosos nas ações de promoção e prevenção de doenças desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde, 

do bairro de Fátima, Campo Maior, Piauí. Em vista disso, para que seja possível aumentar a 

participação de idosos nessas ações é necessário que se desenvolva um plano operativo com 

estratégias e metas relacionando-os com cada um dos objetivos específicos propostos. No entanto, 

do espaço da 

Unidade Básica de 

Saúde. 

2. 05 rodas de conversas 

que discutam com os idosos 

sobre a importância do 

protagonismo do idoso junto 

à promoção de saúde. 

3. 05 rodas de conversas 

que discutam 

envelhecimento ativo. 

4. 04 rodas de conversas 

que discutam cidadania na 

terceira idade.   

5. 03 rodas de conversas 

que discutam sobre relações 

interpessoais na terceira 

idade. 

6. 06 encontros lúdicos (um 

a cada mês) no grupo de 

idosos, de modo em que se 

realize atividades 

motivacionais e jogos 

estimulantes. 

idosos nas ações de 

promoção e 

prevenção de 

doenças. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver e 

executar um 

cronograma de 

ações específicas 

para o público idoso. 

 

 

1. 03 reuniões de equipes, 

com o propósito de 

organizar estratégias de 

ações. 

2. 30 rodas de conversas. 

3. 12 palestras 

 

 

 

- Aperfeiçoar as 

ações da equipe. 

- Melhorar os 

indicadores de saúde 

do município. 

 

 

90% 

 

 

 

MÉDIO  

PRAZO 

 

 

 

 

 

● Pesquisadora. 
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antes do desenvolvimento das açõesprevistas será construído na Unidade Básica de Saúde um 

grupo formado apenas pelo público idoso, que possa discutir as temáticas específicas. 

O primeiro objetivo é melhorar as ações de educação em saúde desenvolvidas na Unidade 

Básica de Saúde, para atingir esse propósito será necessário construir uma ação conjunta com 

profissionais da ESF (Estratégia de Saúde da Família), NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) 

e a população idosa que frequenta a unidade idosa, de modo em que se atinja 100% desse público 

alvo. Dessa forma, a pesquisadora conduzirá,dentro do prazo de um mês, as seguintes estratégias: 

02 reuniões com a equipe de Estratégia de Saúde da Família, de modo em se faça um levantamento 

das demandas mais recorrentes; 01 reunião com os profissionais do Núcleo de Apoio à Família, para 

que se faça um levantamento da estratégia de atuação desses profissionais frentes às demandas 

apresentadas; 03 rodas de conversas com os idosos da Unidade Básica de Saúde, com o intuito de 

se fazer um levantamento dos principais assuntos e temáticas que consideram mais relevantes para 

serem discutidos através da educação em saúde; e, juntamente a essa última estratégia será 

aplicados questionários que possam averiguar temas, problemas e interesses gerais que despertam o 

interesse do público idoso. 

O segundo objetivo é contribuir para a garantia de um melhor nível de qualidade de vida para 

os idosos através de ações de educação em saúde. Esse objetivo será desenvolvido junto com a 

equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e educador 

físico), e espera-se atingir a meta de 85% do público-alvo (idosos), durante o período de 06 meses. 

Dessa forma, as ações propostas buscam desenvolver atividades de educação em educação, dentre 

elas:03 rodas de conversas que expliquem a importância do bem-estar físico, mental e social na 

terceira idade; 02 rodas de conversas que expliquem a importância do autocuidado; 05 rodas de 

conversas que expliquem o conceito de qualidade e sua relação com os principais determinantes de 

saúde; 03 palestras com a psicóloga (NASF) com o tema saúde mental e envelhecimento; 03 

palestras com a nutricionista (NASF) com a temática dieta saudável na terceira idade; 03 palestras 

com o fisioterapeuta (NASF) com o tema a importância dos alongamentos na terceira idade, além de 

dicas de como prevenir quedas; 03 palestras com o educador físico com expliquem o impacto da 

atividade física e a sua relação com Academia Popular de Saúde.  

O terceiro objetivo é incentivar a participação dos idosos nas atividades desenvolvidas dentro 

do espaço da Unidade Básica de Saúde. Para atingir o objetivo proposto, a pesquisadora 

desenvolverá uma sequência de atividades durante o período de seis meses, espera-se assim atingir 

o percentual de85% do público alvo, com atividades lúdicas e de educação em saúde. Desse modo, 

as estratégias propostas são: 05 rodas de conversas que discutam com os idosos sobre a 

importância do protagonismo do idoso junto à promoção de saúde; 05 rodas de conversas que 

discutam envelhecimento ativo; 04 rodas de conversas que discutam cidadania na terceira idade; 03 

rodas de conversas que discutam sobre relações interpessoais na terceira idade; e 06 encontros 

lúdicos (um a cada mês) no grupo de idosos, de modo em que se realizem atividades motivacionais e 

jogos estimulantes. 
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Portanto, o último objetivo específico (desenvolver e executar um cronograma de ações 

específicas para o público idoso) relaciona-se com o desenvolvimento de todo o plano de 

gerenciamento citado anteriormente ao longo desse tópico. O cronograma específico de ações será 

realizado no prazo médio de 06 meses, om o intuito de atingir 90% do público alvo. E, assim, 

resumidamente o cronograma desenvolverá: 03 reuniões de equipes, com o propósito de organizar 

estratégias de ações; 30 rodas de conversas; e 12 palestras.  

 

GERENCIAMENTO DO PLANO  

 

Ao se considerar o objeto de estudo de um plano de intervenção é necessário definir qual 

critério de avaliação norteará as estratégias e coletas de dados, e posteriormente a avaliação dos 

resultados. Para esse projeto de intervenção definiu-se como principal indicador metodológico a 

pesquisa qualitativa, uma vez em esse formato de pesquisa considera quecada objeto de intervenção 

necessita de instrumentos e procedimentos específicos, não se utilizando assim de 

procedimentos/estratégias padronizadas. Na pesquisa qualitativa existem diferentes formas de se 

coletar, transcrever e analisar os dados (GÜNTHER, 2006). 

Esse formato de pesquisa apresenta seis principais delineamentos: estudo de caso, 

bibliográfica (textos/documentos), pesquisa-ação, pesquisa de campo, experimento qualitativo e 

avaliação qualitativa (GÜNTHER, 2006). Posto isto, no que se relaciona ao objeto de 

intervençãodeste projeto de intervenção, destaca-se que a análise de documentos (pesquisa 

bibliográfica) será o eixo norteador de ação.  

Neste projeto de intervenção serão utilizadosentão documentos legislativos essenciais 

relacionados à temática saúde, atenção básica e envelhecimento, dentre eles:Política Nacional de 

Atenção Básica (2012), Caderno de educação popular e saúde (2007), e SUS: a saúde do Brasil 

(2011). Da mesma forma,outros documentos utilizadosabrangerão categorias gerais, como: 

envelhecimento populacional (consequências e desafios) equalidade de vida na terceira idade 

(envelhecimento ativo, alimentação saudável, atividade física, relações interpessoais, saúde mental, 

prevenção de quedas, e assim por diante).  

Por sua vez, no que se relaciona a avaliação e monitoramento do projeto de intervenção, esta 

acontecerá conforme quatro eixos estratégicos. A primeira avaliação acontecerá ao final de cada 

reunião, onde será elaborado um relatório com a síntese de todos os elementos discutidos. A 

segunda avaliação será após a conclusão da palestra de cada profissional, e nesse momento será 

realizado uma roda de conversa analisando se a atividade teve um impacto positivo na qualidade de 

vida dos idosos. A terceira avaliação será realizada ao final de cada mês no grupo de idosos, nessa 

reunião serão aplicados questionários avaliativos averiguando a opinião dos idosos sobre as 

atividades mensais desenvolvidas. E, a quarta avaliação, relaciona-se com a conclusão do projeto, 

nesse momento serão executados duas ações: aplicação de um questionário avaliativo analisando se 
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o projeto de intervenção teve um impacto positivo na qualidade de vida dos idosos; e, além disso, 

será realizado uma reunião com toda a equipe, a fim de que se discuta se o projeto será implantando 

no próximo semestre. 

O gerenciamento de uma pesquisa é fundamental para a definição e avalição do prazo, custo, 

coleta de dados e controle dos resultados. Desse modo, quando um plano de gerenciamento é 

construído ampliam-se as chances de sucesso e/ou avaliação das metas e objetivos mal 

estabelecidos (MAIA, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Reconhecendo as limitações do cotidiano que distanciam a garantia da qualidade de vida e 

bem-estar da população, observa-se que as Unidades Básicas de Saúde, porta de entrada para o 

sistema único de saúde, devem procurar sempre aprimorar o acesso aos serviços e as ações de 

promoção de saúde. É nesse sentido, que este projeto de intervenção busca desenvolver um 

processo de maior envolvimento entre os usuários e a unidades, de modo em que as ações e 

propostas vinculadas possam aprimorar a forma como se divulga informações e conhecimentos. 

Desse modo, esse projeto de intervenção através de ações de educação em saúde, propõe-se 

a sensibilizar os processos educativos de modo em que se possam desenvolver no usuário a 

capacidade de se tornarem protagonistas do seu processo saúde-doença, responsabilizando-se 

assim pelos caminhos adequados que possam levar a mais qualidade de vida. 

E, além disso, espera-se fortalecer a relação entre profissionais e usuários, de modo em que 

ambos possam se sentir seguros durante o acolhimento e posteriormente na continuidade do 

tratamento. Almeja-se, dessa forma, encontrar um caminho no qual gestores, profissionais e usuários 

do SUS possam andar lado a lado na busca de um olhar mais humano para as ações e serviços de 

saúde. 
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