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RESUMO  

Foi observado no PSF Parque da Carnaubinha que uma quantia 

significativa dos atendimentos se destinava a pacientes idosos do sexo feminino. 

A maioria dos pacientes apresentava queixas subjetivas e inespecíficas que a 

concepção biomédica assistencialista é insuficiente para resolver. Mulheres 

idosas representam mais da metade dos atendimentos médicos de livre 

demanda realizados na unidade, e apresenta grande dificuldade de resolução 

dessas queixas médicas que culminam com referências e prescrições ineficazes.  

O objetivo dessa intervenção foi investir em promoção de saúde da mulher idosa 

e observar fatores envolvidos no seu envelhecimento que possam justificar a 

grande demanda de atendimentos nesse grupo. Serão realizadas oficinas locais 

com discussão sobre variados temas, tais como doenças do sistema circulatório, 

importância da pratica de exercício físico como forma de combater o 

sedentarismo e diminuir fatores de risco para doenças como hipertensão arterial 

e diabetes mellitus. Serão realizadas 4 oficinas com 20 participantes cada, as 

quais serão selecionadas e convidadas pelos agentes de saúde, despertando 

nessas senhoras o sentimento de que são agentes ativos de sua própria saúde 

no processo de envelhecimento. Serão feitas avaliações periódicas por meio de 

questionários e entrevistas com as mulheres que participaram das oficinas e 

identificar quais os pacientes que se devem dar mais foco. Também serão 

avaliados quais os principais obstáculos enfrentados por cada paciente para que 

seja alcançado um melhor nível de qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Promoção de saúde, saúde do idoso, saúde da mulher, 

envelhecimento ativo, relações profissionais-família, assistência ao Paciente. 
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ABSTRACT 

It was observed in the PSF Parque da Carnaubinha that a significant 

amount of the visits were intended for elderly female patients. Most of the patients 

presented subjective and nonspecific complaints that the biomedical assistance 

conception is insufficient to solve. Older women account for more than half of the 

free-of-charge medical care performed at the facility, and present great difficulty 

in resolving those medical complaints that culminate in ineffective referrals and 

prescriptions. The purpose of this intervention was to invest in health promotion 

of elderly women and to observe factors involved in their aging that may justify 

the great demand for care in this group. Local workshops will be held with 

discussion on various topics such as diseases of the circulatory system, 

importance of physical exercise as a way to combat sedentary lifestyle and 

reduce risk factors for diseases such as hypertension and diabetes mellitus. 

There will be 4 workshops with 20 participants each, which will be selected and 

invited by health agents, arousing in these ladies the feeling that they are active 

agents of their own health in the aging process. Periodic evaluations will be done 

through questionnaires and interviews with the women who participated in the 

workshops and identify which patients should be given more focus. We will also 

evaluate the main obstacles faced by each patient in order to achieve a better 

quality of life. 

Keywords: Health promotion, elderly health, women's health, Active aging, 
Professional-Family Relationships. Patient Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atenção para as questões de saúde no envelhecimento tem crescido 

nas últimas décadas em virtude do aumento da longevidade da população 

mundial. Em todo o mundo, a busca de qualidade de vida desses idosos emerge 

como desafio por ser o horizonte a partir do qual se permitirá os ganhos na 

expectativa de vida com valiosas conquistas humana e social. É necessário 

aprofundar a reflexão acerca da saúde da mulher idosa, no contexto do processo 

de envelhecimento populacional no Brasil. (COELHO, 2003) 

A longevidade com qualidade de vida é um ideal convergente com 

premissas da promoção de saúde, uma ideia antiga na saúde pública que, nas 

últimas décadas tem sido apontada como uma estratégia mais ampla e 

apropriada para enfrentar os problemas de saúde do mundo contemporâneo 

(TERRIS, 1996). No entanto, as consequências da feminização da velhice em 

termos sociais são evidentes, a maioria das mulheres idosas de hoje não teve 

um trabalho remunerado durante a vida adulta e, consequentemente, é mais 

pobre e tem menor grau de escolaridade; nesse contexto, elas estão expostas 

por períodos mais longos a doenças crônico-degenerativas, à viuvez e à solidão. 

Em estudo realizado no Rio de Janeiro, constatou-se que os problemas 

mais significativos entre as mulheres mais idosas são a solidão, a pobreza e a 

privação social, sobretudo entre as viúvas mais velhas e as mulheres que vivem 

sozinhas e dependem de ajuda para sobreviver (TERRIS, 1996). Da mesma 

forma, o processo de envelhecimento ocasiona riscos crescentes à mulher em 

termos de saúde, funcionalidade, proteção e integração social. Esses riscos são 

derivados de fatores biológicos, relacionados ao estilo de vida, histórico de saúde 

e doença, pobreza, baixa escolaridade e isolamento social. Também é preciso 

reconhecer que as maneiras de viver/envelhecer dependem da combinação de 

gênero e classe social. (TERRIS, 1996). Trata-se de uma experiência 

diversificada entre os indivíduos, para qual concorrer uma multiplicidade de 

fatores de ordem genética, biológica, social, ambiental, psicológica e cultural. 
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Não uma correspondência linear entre idade cronológica e idade biológica. 

(VERAS et al, 2008) 

Envelhecimento bem-sucedido é mais que ausência de doença e 

manutenção da capacidade funcional. Ambas são importantes, mas é a sua 

combinação com engajamento ativo com vida que melhor representaria o 

conceito (VERAS et al, 2008). A manutenção de saúde e autonomia na velhice, 

identificada, com boa qualidade de vida física mental e social é o horizonte 

desejável para se preservar o potencial de realização e desenvolvimento nesta 

fase da vida. 

A abordagem médica tradicional, direcionada a uma queixa principal, e o 

habito médico de reunir os sintomas e os sinais em um único diagnostico, pode 

ser adequada ao adulto jovem, mas não aplicado ao idoso (VERAS, 2004). Neste 

contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define que o eixo principal de 

atenção ao idoso não pode ser simplificado pelo mero assistencialismo. É 

necessário o desenvolvimento de politicas publicas que asseguram o 

envelhecimento saudável. O peso assistencial continua preponderante e a 

desarticulação do sistema de saúde dificulta operacionalização de qualquer 

logica fundamentada em uma avaliação multidimensional (VERAS et al, 2008) 

A promoção de saúde passou a ganhar destaque no campo da Saúde 

Pública a partir da década de 1980. Seu marco conceitual e sua prática foram 

desenvolvidos predominantemente por Organizações internacionais e por 

estudiosos da Europa Ocidental, Canada e Estados Unidos. A Carta de Ottawa 

foi um marco Importante, inspirada pelos princípios da Declaração de Alma Ata 

(1978) e pela meta “Saúde para todos no ano 2000”, instituída na 1a Conferência 

Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada em 1986. Dentre os campos 

de ação da promoção de saúde mencionados da Carta de Ottawa estão a criação 

de ambientes propícios, o fortalecimento da ação comunitária e o  

desenvolvimento de habilidades pessoais. 

Essa intervenção foi realizada em área de atuação que compreende 

região de Carnaubinha, no município de Itapagé. Os trabalhos começaram em 

junho de 2016 e levaram 8 meses para a sua elaboração. Percebeu-se uma 

necessidade de despertar dentro das próprias pacientes idosas o interesse delas 
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serem agentes ativos de sua saúde através de abordagens educativas, palestras 

e orientações em casa atendimento individual. 

2 PROBLEMA 

Saúde não significa apenas ausência de doença. Na verdade, conforme 

definição da Organização Mundial de Saúde, compreende o bem-estar físico, 

psicológico e social. Durante meses de trabalho no Posto de Saúde da Região 

de Carnaubinha, em Itapagé, e após realização de cerca de 1500 atendimentos 

sejam em consultório ou em visita domiciliar, observou-se que, com frequência 

considerável, pacientes atendidos não eram incluídos em atividades de 

promoção de saúde. 

Muitos dos pacientes passam o dia inteiro, todos os dias da semana, sem 

atividades que não viver um dia após o outro, isto é, por exemplo, não trabalham 

em nenhuma atividade remunerada, não participam de grupos de oração, não 

passeia com a família, não saem de casa para caminhar na rua não viajam, não 

participam de encontros de casais na igreja, não realizam trabalhos comunitários 

etc. (VERAS et al, 2008)  Essas pessoas, não raro, são pacientes poliqueixosos, 

com queixas que variam desde sintomas orgânicos até humor deprimido e 

somatização de problemas internos mal resolvidos. Daí deve ser lançado sobre 

essa comunidade um olhar sensível para promover estratégias de promoção de 

saúde. 

3 JUSTIFICATIVA 

Existem cerca de centenas de famílias (é controverso o número exato, 

pois a secretaria de saúde não dispõe do número especifico de famílias), na 

região de Carnaubinha, em torno de 4 mil pessoas no território de abrangência 

da nossa unidade. Trata-se de um contingente muito grande de pessoas a serem 

amparadas. Estratégias que trabalhem com agrupamentos de pessoas em vez 

de atendimentos individuais apenas podem ter uma repercussão e impacto de 

melhorias e resultados muito maior. Por isso, um projeto de intervenção que 

trabalhe com grupos de pessoas como geralmente é feito em atividades de 

promoção de saúde e bastante relevante nesse sentido. 
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A escolha desse tema se deve ao contexto contemporâneo de 

envelhecimento da população idosa feminina, o desafio das doenças crônico-

degenerativas, mazelas sociais presentes no território, a desigualdade no 

adoecer e morrer e a visão de há um processo social na gênese da doença. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

 Despertar na comunidade idosa feminina da Carnaubinha um espirito 

mais ativo de “viver bem”, e uma proatividade voltada para o bem-estar 

físico e social, superando problemas sociais e psicológicos que 

impossibilitam uma qualidade de vida respeitável, e acabam por 

superlotar e ocupar espaço na unidade de saúde com problemas de difícil 

tratamento. 

4.2 Objetivo especifico 

 Promover maior interação entre a equipe de saúde e a comunidade da 

região de Carnaubinha; 

 Aprimorar a relação médico-paciente; 

 Promover o diálogo entre usuários do serviço e profissionais de saúde e 

os usuários entre si; 

 Reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relativos aos seus 

determinantes e condicionantes; 

 Estimular o envelhecimento ativo da população feminina 

 Demonstrar sinais de alerta que devem procurar atendimento médico 

 Enfatizar rastreamentos de doenças crônico-degenerativos 

 Prevenção de doenças circulatórias  

 Abordar prevenção e rastreamento de câncer de mama e colo uterino  

 Abordar riscos e benefícios da reposição hormonal  

 Estimular atividade sociais, físicas e educacionais entre as senhoras da 

comunidade  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

A promoção de saúde da mulher é um tema em evidência na atualidade 

e que traz desafios para a ampliação das práticas no modelo assistencial de 

saúde biomédico e ressalta componentes socioeconômicos e culturais da saúde 

e a necessidade de políticas públicas e da participação social no processo de 

sua realização. 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de 

saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às 

demandas relativas à gravidez e ao parto. Os programas materno-infantis, 

elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, traduziam uma visão restrita sobre a 

mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe 

e doméstica, responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a 

saúde dos filhos e demais familiares. Há análises que demonstram que esses 

programas preconizavam as ações materno-infantis como estratégia de proteção 

aos grupos de risco e em situação de maior vulnerabilidade, como era o caso 

das crianças e gestantes. Outra característica desses programas era a 

verticalidade e a falta de integração com outros programas e ações propostos 

pelo governo federal. As metas eram definidas pelo nível central, sem qualquer 

avaliação das necessidades de saúde das populações locais. Um dos resultados 

dessa prática é a fragmentação da assistência e o baixo impacto nos indicadores 

de saúde da mulher. 

A discussão em torno da promoção de saúde da mulher vem se firmando 

como um ponto de confluência de superação do modelo biomédico que 

apresenta como enfoque a doença. A promoção de saúde parte do conceito 

ampliado e positivo de saúde, tem como foco o processo social de sua produção, 

elege como objetivo a defesa da vida e o desenvolvimento humano, Inter 

setoriais e conhecimento interdisciplinares. 

A promoção de saúde da mulher exige ações Inter setoriais que envolvam 

a educação, o saneamento básico a habitação a renda, o trabalho, a alimentação 
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o meio ambiente, o acesso a bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros 

determinantes sociais da saúde. 

A promoção de saúde da mulher passou a ganhar destaque no campo da 

Saúde Pública a partir da década de 1980. Seu marco conceitual e sua pratica 

foram desenvolvidos predominantemente por Organizações Internacionais e por 

estudiosos da Europa Ocidental, Canada e Estados Unidos 

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura 

conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os 

critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL). O PAISM incorporou 

como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e 

regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, 

num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se 

concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único 

de Saúde (SUS). O novo programa para a saúde da mulher incluía ações 

educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando 

a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, 

no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de 

mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional 

das mulheres (BRASIL). O processo de construção do SUS tem grande 

influência sobre a implementação do PAISM. O SUS vem sendo implementado 

com base nos princípios e diretrizes contidos na legislação básica: Constituição 

de 1988, Lei n.º 8.080 e Lei n.º 8.142, Normas Operacionais Básicas (NOB) e 

Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), editadas pelo Ministério 

da Saúde. Particularmente com a implementação da NOB 96, consolida-se o 

processo de municipalização das ações e serviços em todo o País. A 

municipalização da gestão do SUS vem se constituindo num espaço privilegiado 

de reorganização das ações e dos serviços básicos, entre os quais se colocam 

as ações e os serviços de atenção à saúde da mulher, integrados ao sistema e 

seguindo suas diretrizes.  

O processo de implantação e implementação do PAISM apresenta 

especificidades no período de 84 a 89 e na década de 90, sendo influenciado, a 
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partir da proposição do SUS, pelas características da nova política de saúde, 

pelo processo de municipalização e principalmente pela reorganização da 

atenção básica, por meio da estratégia do Programa Saúde da Família. Estudos 

realizados para avaliar os estágios de implementação da política de saúde da 

mulher demonstram a existência de dificuldades na implantação dessas ações 

e, embora não se tenha um panorama abrangente da situação em todos os 

municípios, pode-se afirmar que a maioria enfrenta ainda dificuldades políticas, 

técnicas e administrativas. Visando ao enfrentamento desses problemas, o 

Ministério da Saúde editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 

2001), que “amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, 

define o processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para 

fortalecimento da gestão do SUS e atualiza os critérios de habilitação para os 

estados e municípios” (BRASIL 1996). Na área da saúde da mulher, a NOAS 

estabelece para os municípios a garantia das ações básicas mínimas de pré-

natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino 

e, para garantir o acesso às ações de maior complexidade, prevê a conformação 

de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização dos territórios estaduais (COELHO, 2003). A delimitação das ações 

básicas mínimas para o âmbito municipal é resultante do reconhecimento das 

dificuldades para consolidação do SUS, e das lacunas que ainda existem na 

atenção à saúde da população. Porém, essa proposta não abrange todo o 

conjunto de ações previstas nos documentos que norteiam a Política de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, que passa a contemplar, a partir de 2003, a atenção 

a segmentos da população feminina ainda invisibilidades e a problemas 

emergentes que afetam a saúde da mulher (BRASIL 2003). 

O balanço institucional das ações realizadas no período de 1998 a 2002, 

elaborado por Correa e Piola, indica que, nesse período, trabalhou-se na 

perspectiva de resolução de problemas, priorizando-se a saúde reprodutiva e, 

em particular, as ações para redução da mortalidade materna (pré-natal, 

assistência ao parto e anticoncepção). Segundo os autores, embora se tenha 

mantido como imagem-objetivo a atenção integral à saúde da mulher, essa 

definição de prioridades dificultou a atuação sobre outras áreas estratégicas do 

ponto de vista da agenda ampla de saúde da mulher. Essa perspectiva de 
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atuação também comprometeu a transversalidade de gênero e raça, apesar de 

se perceber um avanço no sentido da integralidade e uma ruptura com as ações 

verticalizadas do passado, uma vez que os problemas não foram tratados de 

forma isolada e que houve a incorporação de um tema novo como a violência 

sexual. 

Nesse balanço são apontadas ainda várias lacunas como atenção ao 

climatério/menopausa; queixas ginecológicas; infertilidade e reprodução 

assistida; saúde da mulher idosa; doenças crônico-degenerativas; saúde 

ocupacional; saúde mental; doenças infectocontagiosas e a inclusão da 

perspectiva de gênero e raça nas ações a serem desenvolvidas. 

6 METODOLOGIA 

ATIVIDADES DA INTERVENÇÃO 

Ao analisar o problema descrito, nota-se que ele é multifatorial, ou seja, deve 

haver várias abordagens a esse problema. Atenção Primária, e principalmente o 

Médico de Família, não consegue manejar esses casos sem um suporte 

multiprofissional. Assim dividem-se as atividades de intervenção em três etapas 

o planejamento da intervenção, a execução da intervenção e a avaliação da 

intervenção. 

a)  PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO 

Antes de iniciar a intervenção em si é necessário haver uma discussão com 

os profissionais envolvidos afim de otimizar as relações de trabalho e as relações 

dos profissionais com os pacientes. Desse modo, haverá reuniões com o 

enfermeiro e os agentes comunitários de saúde, na Unidade Básica de Saúde, 

a fim de relacionar quais pacientes são os pacientes que mais necessitam de 

intervenção, quantos devem participar de cada oficina e qual a melhor maneira 

de abordar o paciente e sua família, inicialmente, a partir da produção dos 

últimos 8 meses, serão identificados a faixa etária das pacientes, suas queixas 

mais comuns. Serão agrupados por sub-região dentro da região de Carnaubinha 

através de seus endereços domiciliares. Em seguida, essas sub-regiões serão 

divididas entre os agentes: comunitários de saúde, serão identificadas lideranças 
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locais que podem divulgar a ideia de atividades de promoção de saúde dentro 

de suas localidades. 

b)  EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO 

A execução da intervenção compreende a realização de encontros em local 

pré-determinado, por exemplos, centro de pastoral, escola, centro comunitário, 

CRAS dentre outros. Nesses encontros, serão compartilhados, de livre e 

espontânea vontade, casos que possam gerar discussão e servir de lição para 

os demais presentes, tais como dor lombar baixa que causa sofrimento, queixas 

de ansiedade, dificuldade para conciliar o sono, obesidade, sedentarismo, dieta 

desregrada etc. Serão realizadas oficinas sobre variados temas, tais como 

prevenção de câncer de mama, colo do útero, pele e doenças do sistema 

circulatório, importância da pratica de exercício físico como forma de combater 

o sedentarismo e diminuir fatores de risco para doenças como hipertensão 

arterial e diabetes mellitus — cada oficina será comandada por um convidado 

diferente, que pode ser assistente social medico, nutricionista e educador físico 

para citar alguns exemplos. 

c)  AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Serão feitas avaliações periódicas a fim de se conduzir melhor o projeto de 

intervenção. Será discutida com a equipe de saúde, que inclui o médico de 

família, o enfermeiro, os técnicos em enfermagens e os agentes comunitários de 

saúde, se as ações estão sendo efetivas por meio de questionários e entrevistas 

com as mulheres que participaram das oficinas e identificar quais os pacientes 

que se devem dar mais foco. Também serão avaliados quais os principais 

obstáculos enfrentados por cada paciente para que seja alcançado um melhor 

nível de qualidade de vida. Desse modo, a abordagem dos próximos pacientes 

que farão acompanhamento poderá ser melhor direcionada à resolução destes 

problemas. 
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7. CRONOGRAMA  

 

Durante o mês de janeiro será reservado um turno de atendimento para a 

realizações das oficinas, com uma roda de conversa com população de mulheres 

acima de 45 anos. Em cada oficina serão convocadas mulheres de um área do 

território de forma tal que toda região abrangida pela PSF da Carnaubinha seja 

contemplada. 

 

Cronograma de Atividades  ATIVIDADES 

09/01/17 Oficina 1 

16/01/17 Oficina 2 

23/01/17 Oficina 3 

30/01/17 Oficina 4 

 

8.    RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

Sala de reunião   

01 Microcomputador  

01 Mini projetor  

Impressos  

 

9.    RESULTADOS ESPERADOS 

 

Após conclusão das oficinas faremos um levantamento das principais 

queixas das pacientes, das dificuldades apresentadas, e juntamente com a 

equipe formularemos alternativas e programas para atenuar esses fatores 

melhorando a qualidade do serviço de saúde prestado na unidade e diminuindo 

a demanda de atendimentos para essa população. A partir disso  será possível 

despertar na comunidade idosa feminina da Carnaubinha um espirito mais ativo 

de “viver bem”, e uma pro-atividade voltada para o bem-estar físico e social, 

superando problemas sociais e psicológicos que impossibilitavam uma qualidade 

de vida respeitável, e acabam por superlotar e ocupar espaço na unidade de 

saúde com problemas de difícil resolução médica, isto é objetivamos 

conscientizar e tonar as comunidade idosa feminina de Carnaubinha em  agente 

ativo de seu próprio bem-estar físico, psicológico e social   
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