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RESUMO 

 
O Território da UBS Dr. Denisson de Menezes possui 12 micro áreas e uma cobertura 
de 4.976 pessoas e 933 famílias. Durante a assistência prestada na Unidade Básica 
de Saúde Dr. Denisson de Menezes, foi detectado que muitos pacientes maiores de 
60 anos, analfabetos em sua maioria com dificuldade de entender orientações de 
saúde e de autocuidado como: o uso de medicamentos e a realização de atividades 
físicas e muitas vezes destorciam a prescrição, diminuindo ou aumentando as doses 
dos medicamentos por conta própria ou abandonando o tratamento por acreditarem 
que estavam curados. Assim este projeto de intervenção tem por objetivo a melhoria 
do autocuidado em pacientes com 60 anos ou mais na comunidade da UBS Dr. 
Denisson de Menezes, em Inhapi, Alagoas. Para tal foram executadas algumas 
etapas: Diagnóstico situacional, Revisão Bibliográfica e elaboração do plano de ação. 
O planejamento estratégico situacional foi realizado por meio de estimativa rápida 
junto aos registros da Unidade Básica de Saúde em prontuários e consultas, em dados 
existentes do E-SUS AB. Posteriormente, foi realizada a revisão da literatura, nas 
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, MEDLINE (Medical 
Literature Analysisand Retrieval Sistem on-line), Scielo, livros e sites relacionados. 
Com o projeto pretende-se promover o desenvolvimento do autocuidado, melhoria da 
orientação em saúde e promoção da educação permanente da equipe de saúde. 
Espera-se como resultados 70% da população mais informada sobre riscos e 
exercendo mais o autocuidado, manutenção de  hábitos saudáveis, redução em 30% 
do número de sedentários, tabagistas, alcoolistas no prazo de 1 ano e o aumento de 
30% do uso de medicações de forma orientada dentro dos horários prescritos, em 1 
ano, assim como, a melhora no nível de conhecimento da equipe de saúde para 
manutenção da assistência. Considerando-se que até o presente existem poucos 
estudos sobre a dificuldade da terceira idade de seguir orientações de saúde para o 
autocuidado devido ao alto índice de analfabetismo, viu-se a viabilidade da realização 
deste plano de intervenção.  Contribuindo assim, com a melhoria do autocuidado em 
pacientes com 60 anos ou mais, através de orientações de saúde, para 
desenvolvermos ações voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 
idosos residentes na área da unidade de saúde Dr. Denisson de Menezes. Isto será 
possível através do empenho da equipe multidisciplinar atuante na UBS, o que poderá 
contribuir consideravelmente para a melhoria da qualidade de vida, através da adoção 
de hábitos saudáveis no cotidiano dos pacientes. 
 
Palavras-chave:  Idosos; Baixa Escolaridade; Autocuidado; Saúde do Idosos; 
Atenção Primária. 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The UBS Dr. Denisson de Menezes Territory has 12 micro areas and a coverage of 
4,976 people and 933 families. During the assistance provided at the Basic Health Unit 
Dr. Denisson de Menezes, it was detected that many patients over 60 years old, mostly 
illiterate with difficulty understanding health and self-care guidelines such as: the use 
of medications and physical activities , and often distorting even the prescription, 
decreasing or increasing the doses of the drugs on their own or even abandoning the 
treatment because they believe they were cured. Thus, this intervention project aims 
to improve self-care in patients aged 60 or over in the community of UBS Dr. Denisson 
de Menezes, in Inhapi, Alagoas. To this end, some steps were performed: Situational 
diagnosis, Bibliographic review and preparation of the action plan. The situational 
strategic planning was carried out by means of a quick estimate with the records of the 
Basic Health Unit in medical records and consultations, in existing data from E-SUS 
AB. Subsequently, a literature review was carried out in the databases of the Nescon 
Virtual Health Library, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System on-
line), Scielo, books and related websites. The project aims to promote the development 
of self-care, improve health guidance and promote permanent education for the health 
team, as a result 70% of the population is more informed about risks and exercising 
more self-care, maintaining healthy habits , reducing by 30% the number of sedentary 
people, smokers, alcoholics within 1 year and increasing it by 30% in the use of 
medications within the prescribed times, within 1 year, as well as, improving the level 
of knowledge of health team to maintain assistance. Considering that, to date, there 
are few studies on the difficulty of the elderly to follow health guidelines for self-care 
due to the high illiteracy rate, the viability of carrying out this intervention plan was 
seen. Thus, contributing to the improvement of self-care in patients aged 60 and over, 
through health guidelines, to develop actions aimed at promoting, preventing and 
recovering the health of the elderly living in the area of the Dr. Denisson de Menezes 
health unit. This will be possible through the efforts of the multidisciplinary team 
working at UBS, which can contribute considerably to the improvement of quality of 
life, through the adoption of healthy habits in the daily lives of patients. 
Keywords:  Seniors; Low education level; Self-care; Elderly Health; Primary attention.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Inhapi conforme estimativas do IBGE (2018) é uma cidade com uma população 

de 18.378 habitantes, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 0.484 

(ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2010), localizada na região 

Nordeste do Brasil, no sertão do estado de Alagoas, na microrregião serrana do 

Sertão Alagoano. Ficando a uma distância de 271Km até a capital do Estado 

(Maceió). Fazendo limite com os municípios de Mata Grande, Canapi, Senador 

Rui Palmeira, Piranhas, Olho d'Água do Casado e Água Branca.  Seu território 

possui uma área total de 374,161 km² e sua densidade demográfica é de 47,49 

hab./km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI, 2020).  

O nome do município tem origem tupi e significa “buraco na pedra” ou “água 

sobre pedra “, expressão utilizada pelos índios quando se referiam aos lajedos 

que juntavam água das chuvas nas partes mais baixas na região hoje conhecida 

como Lagoa Inhapi (IDEM, 2020). 

Inhapi tornou-se município pela lei estadual nº 2460, de 22-08-1962, com 

território desmembrado de Mata Grande. Atualmente é conhecida como "Terra do 

Carro de Boi" por ter o maior encontro de Carros de Bois do Nordeste, chegando 

a reunir mais de 350 carros, na festa que é realizada todos os meses de julho 

(IBGE, 2008; PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI, 2020). 

Segundo o IBGE (2008) a cidade vive basicamente da agricultura e da pecuária 

de subsistência, possuindo uma renda de 1,7 salários mínimos, apresenta o 

Produto Interno Bruto (PIB) per capta de R$ 5.568,86 (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE INHAPI, 2020).   

  A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos 

tradicionais que vêm se revezando à frente da administração municipal, 

atualmente é liderada por partido de esquerda, possui um eleitorado 12.301 

eleitores (IDEM, 2020). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

A Organização Pan-Americana de Saúde diz que as redes integradas de 

serviços de saúde são sistemas organizados de serviços de saúde, clinicamente 
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integrados ou organizações sanitárias integradas podem ser definidas como uma 

rede de organizações que presta ou provê arranjos para a prestação de serviços 

de saúde equitativos e integrais a uma população definida, e que se dispõe a 

prestar contas pelos seus resultados clínicos e econômicos e pelo estado de 

saúde da população a que ela serve (OMS; OPAS, 1998). 

Assim, a atenção à saúde do município de Inhapi pode ser compreendida como 

pontos de atenção que tem por objetivo promover uma assistência contínua, a 

qual leve o paciente à prevenção, à promoção, à recuperação ou à cura de forma 

integrada de ações.   

A estrutura do seu sistema de saúde é composta por CAPS, Maternidade e 

hospital de urgência, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

laboratório de análise clínicas (terceirizado), e uma rede referência no município 

de Santana do Ipanema, Arapiraca e Maceió (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE INHAPI, 2020). 

Há cerca de vinte anos, o município adotou a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) para a reorganização da Atenção Básica e conta hoje com 5 equipes.  

Segundo o E-SUS – AB as equipes cobrem uma população de 17.925 (DATASUS, 

2020). Um grande problema no desenvolvimento da ESF é a rotatividade dos 

profissionais de saúde, particularmente de médicos e os poucos recursos que o 

município possui para diagnóstico.  

Segundo a Secretária Municipal de Saúde de Inhapi (2020), os Pontos de 

Atenção à Saúde e Sistemas de Apoio e Logístico são: 

- Atenção Primária à Saúde: UBS, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Academia da Saúde.  

- Pontos de Atenção à Saúde Secundários: UPA, CAPS I, II, AD, CEREST, 

centro de fisioterapia e saúde da mulher.  

- Pontos de Atenção à Saúde Terciários:  Maternidade, Hospitais de referência 

do Estado.  

-Sistemas de Apoio: o município possui convênios com clínicas particulares e 

com a rede SUS do município de Santana do Ipanema para realizar diagnósticos 

e Terapias. A assistência farmacêutica é realizada mediante o que é instituído no 

RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e entregue na 

farmácia central e nas UBS, quando as informações de saúde são digitadas pelos 
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profissionais durante a assistência na UBS e pelos ACS, os demais dados são 

enviados pela Secretária de Saúde Municipal.  

- Sistemas Logísticos: O Transporte em Saúde acontece através do SAMU e 

ambulâncias municipais, e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Acesso Regulado 

à Atenção, 100% da população assistida na unidade possui prontuário Clínico 

digital no E-SUS AB, o cartão do SUS é emitido pela unidade de saúde e pelo 

aplicativo digital, o qual é orientado a população. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

A população possui uma infraestrutura razoável com 60% das casas com 

esgoto e 80% de coleta de lixo, 20% possuem fossa séptica e 100% da população 

possui energia elétrica nas zonas rural e urbana. Água encanada está presente 

em 65% dos domicílios e 890 famílias possuem casa de tijolo, apenas um 

loteamento possui 43 famílias com casas de pau a piqué ou barro. A maioria das 

crianças encontra-se matriculada nas séries iniciais do 1º a 9º ano, já a população 

adulta em sua maioria é analfabeta (DATASUS, 2020). 

A população empregada vive basicamente da agricultura, pecuária e 

aposentadoria. Há muitos desempregados, dependentes de programas sociais 

para sobrevivência (DATASUS, 2020).  O território possui 4 escolas, 2 centros de 

saúde (UBS e maternidade/hospital de urgência), 01 creche, 02 associações 

comunitárias, 06 Igrejas, 02 praças e 06 bares. A população conserva hábitos e 

costumes próprios da população interiorana e gosta de comemorar as festas 

religiosas, ir a praças, sentar nas calçadas no fim de tarde e ir a bares. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Dr. Denisson de Menezes  

O Território da UBS DR. DENISSON DE MENEZES possui 12 micro áreas e 

uma cobertura de 4976 pessoas e 933 famílias. A cobertura é de 80% na zona urbana, 

e 20% na zona rural (DATASUS, 2020; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

INHAPI, 2020). 

1.5 A Unidade de Saúde possui 9 salas sendo estas: sala do médico, sala do 

Enfermeiro, sala do dentista, triagem, sala de vacina, sala de medicação, sala de 

reunião, sala de espera, sala de citologia, possui ainda 1 copa, 4 banheiros (sendo 

1 adaptado para deficientes), 1 arquivo, a estrutura é um pouco antiga e precária, 
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necessitando de alguns reparos. A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica 

de Saúde Dr. Denisson de Menezes  

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Inhapi (2020), a unidade de saúde 

conta com 12 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 01 médico, 01 enfermeira, 01 

técnica, 01 odontólogo, 01 Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), 02 atendentes, 01 serviços 

gerais. 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dr. Denisson de Menezes  

A Unidade Básica de Saúde funciona de 8:00 às 17:00 horas, com 

agendamento realizado com antecedência na própria unidade em 95% dos casos e 

5% de urgências de demanda espontânea. 

O processo de trabalho da equipe de saúde Dr. Denisson de Menezes e iniciado 

ainda durante o acolhimento na triagem e continua durante todo o processo de 

assistência. E diariamente, o atendimento à demanda espontânea ocorre sempre que 

necessário quando as pessoas procuram. 

Já a assistência programada é realizada mediante agendamento na própria 

unidade de saúde da família ou em retornos pré-agendados e os ACS também 

realizam esta marcação, quando observam a necessidade ou são solicitados. Assim, 

a equipe de saúde busca sempre manter a qualidade do cuidado com eficiência, 

efetividade e eficácia na busca de uma assistência humanizada e igualitária, 

mantendo os princípios do SUS de universalidade, equidade, integralidade, 

participação popular e controle social (MS, 2006).   

 

1.7 O dia a dia da equipe Dr. Denisson de Menezes 

Os serviços ofertados são: consultas médicas, consultas de enfermagem, 

acompanhamento de gestantes (pré–natal), acompanhamento e controle de doenças 

crônicas (hipertensão e diabetes), prevenção do câncer do colo do útero, imunização, 

atividades de educação em saúde, através de grupos de acompanhamento e  

campanhas educativas; atendimentos domiciliares, acompanhamento de higiene 

bucal, entre outros serviços. Sendo assim, abrange serviços nas áreas de saúde da 

mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde 

do homem, saúde bucal, promoção da saúde, controle de doenças emergentes 

(dengue, Chikungunya e Zica) e controle de doenças transmissíveis (tuberculose e 

hanseníase, COVID - 19).  
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Quanto às atividades de educação em saúde e de educação permanente, estas 

acontecem através dos grupos de hipertensão, diabetes, tabagismo e gestantes, que 

acontecem semanalmente divididos por micro áreas. As palestras são agendadas e 

acontecem com temas diferentes quinzenalmente.  Enquanto as visitas domiciliares 

acontecem semanalmente mediante acompanhamento dos ACS.  

O relacionamento entre os profissionais é amigável, estes se reúnem uma vez por 

semana para discutirem as estratégias de atuação com a equipe multidisciplinar e uma 

vez ao mês com as lideranças comunitária. Embora às vezes ocorram divergências 

de opiniões, sempre decide-se trilhar um caminho que favoreça a melhoria da 

assistência ao usuário.  É válido salientar, que a equipe conta com membros no 

conselho municipal de saúde, tanto profissionais, como populares atendidos pela 

unidade de saúde.   

A equipe realiza o planejamento e avaliação das ações semanalmente em 

reuniões, onde são traçados os planos e organizadas as rotinas para prestação da 

assistência à população 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade   

O Planejamento Estratégico em saúde (PES) deve ter por base a realidade social 

e sua natureza complexa e imprevista, o que requer uma visão contemplativa, que 

traga intervenções interdisciplinares e Inter setoriais (KLEBA, 2011). 

 Entretanto, o PES deve reconhecer as especificidades inerentes à localização 

espaço-temporal de cada problema, o que lhe confere dinâmicas e significados 

particulares, exigindo formas próprias de abordagem (IDEM, 2011).Os maiores 

problemas percebidos pela equipe de saúde da UBS Dr. Denisson de Menezes  foram  

a dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir orientações de saúde, risco 

cardiovascular da população aumentado, alto índice de analfabetismo na 3º idade, 

alto índice de fumantes e alto índice de alcoolismo. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Dr. Denisson de 

Menezes, Unidade Básica de Saúde Dr. Denisson de Menezes, município de 

Inhapi, estado de Alagoas. 

 

Principais 
problemas 

Importância 
(*alta, 

média e 
baixa) 

Urgência 
(** 

totalizar 
30) 

Capacidade de 
enfrentamento 
(***total, parcial 

ou fora ) 

Seleção (**** 
Ordenar 

considerando 
os três itens) 

Dificuldade de 
desenvolver 

autocuidado e 
seguir 

orientações de 
saúde na 

terceira idade  

Alta 8 Parcial 1 

Risco 
cardiovascular 
da população 

aumentado 

Alta 7 Parcial 2 

Alto índice de 
analfabetismo 

na 3º idade  

Alta  6 fora 3 

Alto índice de 
fumantes  

Alta  5 Parcial  4 

Alto índice de 
alcoolistas  

Alta  4 Parcial  5 
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 2 JUSTIFICATIVA 
 
Durante a assistência prestada na Unidade Básica de Saúde Dr. Denisson de 

Menezes, foi detectado que muitos pacientes acima de 60 anos de idade, eram 

analfabetos em sua maioria e tinham dificuldade de entender orientações de saúde e 

de autocuidado como: o uso de medicamentos e realização de atividades físicas. 

Observou-se ainda, que os mesmos muitas vezes destorciam até a prescrição, 

diminuindo ou aumentando as doses dos medicamentos por iniciativa própria ou 

mesmo abandonando o tratamento por acreditarem que estavam curados. Deste 

modo, achou-se necessário a implementação do acompanhamento destes pacientes, 

para identificar os mesmos, afim de promover a adequação da prescrição, saber o 

nível de orientação sobre os agravos e quais os cuidados necessários, possibilitando 

assim, a tomada de decisões para realização do autocuidado, de modo a intervir 

diretamente na comunidade a partir do desenvolvendo ações de saúde nutricional, 

educação física e de autocuidado. 

Considerando-se que alguns autores definem a educação para o autocuidado 

como processo que facilita o conhecimento e as habilidades que envolvem práticas 

terapêuticas, alimentares e corporais realizadas pelo próprio paciente, para melhorar 

o controle metabólico e preservar ou melhorar a qualidade de vida (TOSSIN, 2016; 

MARQUES et.al. 2019). E para tanto, segundo Vicentini (2016) é necessário possuir 

mínimas habilidades de conhecimentos para seguir orientações de saúde, onde o 

nível de escolaridade se faz essencial para ser facilitador neste processo. Embora 

existam até o presente poucos estudos sobre a dificuldade da terceira idade de seguir 

orientações de saúde para o autocuidado devido ao alto índice de analfabetismo, viu-

se a viabilidade da realização deste plano, para serem desenvolvidas ações voltadas 

à promoção, à prevenção e à recuperação da saúde dos idosos residentes na área da 

Unidade de Saúde Dr. Denisson de Menezes. Somando-se também ao empenho da 

equipe multidisciplinar atuante na UBS, o que poderá contribuir consideravelmente 

para a melhoria da qualidade de vida, através da adoção de hábitos saudáveis no 

cotidiano dos pacientes. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 
 

 Apresentar um projeto de intervenção para a melhoria do autocuidado em 

pacientes com 60 anos ou mais na comunidade da UBS Dr. Denisson de 

Menezes, em Inhapi, Alagoas.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Criar estratégias de educação em saúde para a prevenção de complicações 

em pacientes, desenvolvendo ações de saúde nutricional, educação física e de 

autocuidado. 

 

  Propor processo de educação permanente para a equipe, visando 

conhecimento mais abrangente conceitual e de processo de trabalho para lidar 

com os pacientes nestas condições de saúde.   
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4 METODOLOGIA 
 
4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

A partir da percepção da equipe da UBS Dr. Denisson de Menezes sobre a 

dificuldade da terceira idade de seguir orientações de saúde para o autocuidado 

devido ao alto índice de analfabetismo, buscou-se dados para viabilizar a elaboração 

de um plano de intervenção visando promover a melhoria do autocuidado nos 

pacientes ali assistidos, afim de prevenir, promover e recuperar a saúde e a qualidade 

de vida da comunidade nesta faixa etária. Para tal foram executadas algumas etapas: 

Diagnóstico situacional, Revisão Bibliográfica e elaboração do plano de ação. 

O planejamento estratégico situacional foi realizado por meio de estimativa rápida 

junto aos registros da Unidade básica de Saúde Dr. Denisson de Menezes em 

prontuários e consultas, assim como nos dados existentes do E-SUS AB. 

 

4.2 REVISÃO DE LITERATURA 

A segunda etapa, foi realizada a revisão da literatura, nas bases de dados  da 

Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon, MEDLINE (Medical Literature Analysisand 

Retrieval Sistem on-line), Scielo, livros e documentos disponíveis na Secretária de 

Saúde do Município, pelo Ministério da Saúde e sites relacionados. Critérios de 

inclusão: artigos publicados em português, com os resumos disponíveis nas bases de 

dados selecionadas, no período compreendido entre 2014- 2020. Textos de sites 

oficiais e livros de saúde. Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizou-se 

os Descritores em Ciências da Saúde, as palavras-chave utilizadas foram: Idosos; 

Baixa Escolaridade; Autocuidado; Saúde do Idosos; Atenção Primária. Realizou-se a 

leitura crítica dos textos selecionados, sendo utilizados artigos que serviram de base 

para a explanação do tema. Já para redação do texto foram aplicadas as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações de Corrêa, 

Vasconcelos e Souza (2017) do módulo iniciação à metodologia: Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

4.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

  
Prosseguiu-se com a elaboração da proposta de intervenção proposta por 

Campos, Faria e Santos (2018), com a utilização de um método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). Na primeira fase do plano definiu-se a problematização: 
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Foi realizado um levantamento nos registros do E- SUS AB e prontuários da UBS Dr. 

Denisson de Menezes. Na segunda fase priorizou-se o problema: após os dados 

coletados, conclui-se que a dificuldade da terceira idade de seguir orientações de 

saúde para o autocuidado, se fazia pelo alto índice de analfabetismo.   

E a partir daí, prosseguiu-se com a identificação dos usuários cadastrados na 

UBS Dr. Denisson de Menezes que possuíam 60 anos ou mais, e apresentavam 

dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir orientações de saúde, devido à baixa 

escolaridade. Definiu-se como fator essencial a orientação de saúde para o 

autocuidado diante das necessidades dos pacientes assistidos na prevenção das 

complicações clínicas e na promoção de mudanças dos hábitos de vida. 

Onde percebeu-se a necessidade de realizar uma reunião com a equipe de 

saúde para realizar a implantação do projeto de intervenção, deverá na ocasião estar 

presentes todos os profissionais envolvidos (Médico, Enfermeiro, Dentista e Agentes 

Comunitários de Saúde). 

 Durante o acompanhamento destes pacientes nos prontuários e fichas de 

avaliação individuais (apêndice A) constaram informações biopsicossociais e de 

autocuidado, Prosseguiremos então, com uma reunião de apresentação e adesão, 

ocasião em que a população conhecerá a equipe e aceitará ou não a colaboração dos 

profissionais durante seus cuidados de saúde, através da prestação dos serviços, 

para isto será realizado a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido 

(apêndice B). Participarão, portanto, da pesquisa todos os idosos com 60 anos ou 

mais, residentes na área da Unidade de Saúde da Família (USF) que assinarem o 

termo de consentimento, se propondo a participar das ações de intervenção.   

 Nesta ocasião os pacientes serão informados sobre os objetivos, conteúdo, 

vantagens e procedimentos a serem realizados nos acompanhamentos na UBS, e 

serão registrados os dados sobre o uso regular de medicamentos, prática de atividade 

física e seguimento dietético, e no caso de pacientes acamados será necessário 

realizar visita domiciliar interdisciplinar para adesão do paciente. Toda a assistência 

será baseada nos protocolos de atendimento do Ministério da Saúde, propiciando a 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes.  

Durante a reunião de apresentação será possível averiguar os temas mais 

solicitados e de interesse para as atividades de educação em saúde, também os 

melhores horários para acontecerem estes acompanhamentos, assim como, definir a 
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duração das atividades a serem desenvolvidas. Posteriormente, serão agendadas 

palestras educativas mensais com o grupo, para orientação nutricional e de educação 

física, visando à melhoria dos hábitos alimentares e a adesão à atividade física e a 

manutenção do autocuidado, nesta ocasião será possível também realizar rodas de 

conversa para interação entre profissionais e pacientes esclarecendo dúvidas 

existentes e compartilhando experiências exitosas, com utilização de slides e folder 

educativo. 

Os resultados das intervenções poderão ser visualizados pela equipe 

multiprofissional, após 12 meses das ações serem executadas, a fim de analisar as 

mudanças ocorridas nos problemas de saúde e no tratamento após a intervenção, 

assim como, suas vantagens e desvantagens da realização de um acompanhamento 

mais efetivo com atividades que tragam benefícios a curto, médio e longo prazo para 

a população. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Terceira Idade 

 Segundo a projeção da população do IBGE (2018) existe um fenômeno 

mundial de crescimento da população idosa, em números absolutos e relativos 

inclusive no Brasil onde a população idosa tende a crescer nas próximas décadas, 

podendo em 2043, um quarto da população ter mais de 60 anos. Diante disto, vemos 

a preocupação de Perissé e Marli (2019) com o envelhecimento, para que este não 

ocorra só na idade avançada, mas seja tratado como um processo, fazendo o 

indivíduo chegar à Terceira Idade com melhores condições de vida, através da 

garantia de direitos em questões como saúde, trabalho, assistência social, educação, 

cultura, esporte, habitação e meios de transportes.   

 Ademais, com a expectativa de vida da população cada vez maior, a atenção 

ao idoso deve ser também cada vez mais valorizada e qualificada, buscando uma 

assistência integral centrada na necessidade dos idosos e permitindo ao mesmo e à 

sociedade o aproveitamento máximo dessa fase da vida, proporcionando 

oportunidades para o crescimento pessoal, busca de satisfação, realizações, bem-

estar  (BELASCO; OKUNO, 2019).  Pois o Brasil é um dos países onde esse processo 

de envelhecimento populacional ocorre com maior velocidade, E verifica-se que o país 

não está preparado para atender às necessidades produzidas diante deste 

envelhecimento populacional (MENDES; MIRANDA; SILVA, 2016).  

Fica então a pergunta: quem são os idosos? Para a ONU (1982) “Idoso o 

indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos”, em países em desenvolvimento, 

como no caso do Brasil. O que é reafirmado pela Lei nº 8.842/94, em seu art. 2, inciso 

I, a qual adota faixa etária de 60 anos para entrada na terceira idade regulamentada 

pelo Decreto nº 1.948, de 03 de julho de 1996, dispondo sobre a Política Nacional do 

Idoso (P.N.I.). Tal política passa a integrar o Programa Nacional de Direitos Humanos, 

publicado em março de 1996, tendo como princípio fundamental e social, o 

envelhecimento da população em geral, reforçando a importância de garantir direitos 

de cidadania que visem proteger os idosos de quaisquer formas de discriminação 

biopsicossocial e cultural. 

   Ademais a busca para mudar a visão cultural sobre a velhice como fator 

incapacitante e de fragilidade mostra-se como essencial, pois, atualmente 

encontramos pessoas com 60 anos ou mais, em plena atividade, os idosos estão mais 
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ativos, com maior esperança de vida e com melhor qualidade de vida (MENDES; 

MIRANDA; SILVA, 2016).  

 

5.2 Baixa Escolaridade  
 

Nos atentando ao analfabetismo que atinge a população com 60 anos ou mais, 

vemos os dados do IBGE (2019) que relatam por volta de 6 milhões de analfabetos 

com 60 anos ou mais, o que equivale a uma taxa de analfabetismo de 18,0% para 

esse grupo etário. Observa-se, portanto, que quanto mais velho o grupo populacional, 

maior a proporção de analfabetos, especialmente as mulheres, os negros e 

afrodescendentes, os indígenas e os residentes nas áreas rurais e na região Nordeste.  

 Os idosos, em sua maioria iniciaram a alfabetização, no entanto, em muitos 

casos não conseguiram concluir nem o ensino fundamental, os tornando então, parte 

do grande número de analfabetos funcionais existentes no país, diversos motivos 

levaram os idosos a esta condição de analfabetismo que vão desde a falta de incentivo 

dos pais, o trabalho na infância, condições socioeconômicas (ARRUDA; AVANSI, 

2014).   

Os idosos apresentam diversas dificuldades no seu cotidiano, devido a não 

alfabetização na idade correta. Muitos deles mal sabem ler, e alguns apenas 

conseguem decodificar algumas palavras, sendo necessário à inclusão da terceira 

idade como agentes atuantes do contexto social (ISTOE; SOARES, 2015).  Havendo 

assim, a necessidade de mudanças nas políticas educacionais incluindo as 

necessidades desta faixa etária e garantindo a população melhor qualidade de vida.  

Não possuir nenhum grau de instrução, muitas vezes pode gerar baixa estima, por 

não se sentirem completamente capaz de caminharem por conta própria, o que faz 

com que muitas vezes as pessoas da terceira idade fiquem envergonhado por 

precisarem de auxilio, fazendo se excluírem do meio que vivem ou se conformarem 

com a situação (ARRUDA; AVANSI, 2014).  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei 9.394/96), cita a educação de 

jovens e adultos (EJA) como única alternativa educacional destinada à população 

“fora da idade escolar”, no entanto, segundo Soares e  Istoé (2015) a LDB não retrata 

a  terceira idade, havendo assim necessidade de serem desenvolvidas, metodologias 

próprias de ensino/aprendizagem focadas nesta faixa etária, e que atendam suas 

necessidades e peculiaridades enquanto sujeitos sociais. Pois a Constituição de 1988 
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garanta o alcance indiscriminado através da oferta obrigatória e gratuita do ensino 

público fundamental, estendido a toda população, independentemente da idade (art. 

208, I). Assim Buaes, Doll e Ramos (2015) afirmam ser necessário medidas 

educacionais de políticas públicas educacionais baseadas nas necessidades deste 

grupo, evitando assim, que a falta de incentivo contribua para que cada vez mais 

idosos desistam de estudar. 

Ademais, para Arruda e Avansi (2014) apesar da falta de políticas educacionais 

direcionadas ao idoso, algumas pessoas na terceira idade voltam a estudar no EJA,  

visando uma melhoria de vida perante a sociedade, para não serem tomados como 

analfabetos, e assim, desejam ser vistos socialmente com outros olhos, pois só  

através da alfabetização eles poderão dar suas opiniões e serem ouvidos, não 

calando-se mais  por não saber responder aquilo que não entendiam, conseguindo  

torna-se seres críticos que se apoderam do conhecimento (ISTOE; SOARES, 2015). 

 

5.3 Nível de Orientação em Saúde e Autocuidado 

 

A estratégia do autocuidado fundamenta-se na concepção do homem como um 

ser capaz de refletir sobre si mesmo e suas vivências, mantendo a motivação 

essencial para cuidar de si mesmo assim é de suma importância que a equipe 

multidisciplinar tenha o papel de explicar para o paciente os cuidados de saúde que 

são necessários para manter uma boa qualidade de vida. Conscientizando o paciente 

da necessidade de abandonar hábitos adquiridos no seu passado que dificultam a 

melhoria da qualidade de vida e a prática de autocuidado (ALMEIDA; BASTOS, 2017). 

  Um dos fatores motivacionais de mudança de hábitos anteriormente adquiridos 

na terceira idade, é o medo das complicações que as doenças podem trazer para sua 

vida. Há o medo de ficar limitado, dependente de alguém ou de algo; assim sendo, 

algumas pessoas expressaram claramente seu temor pela possibilidade de perder sua 

capacidade de ir e vir, de cuidar de si mesma (AMORIM; FERREIRA, 2015). 

A Política Nacional do Idoso (1999) visa a promoção de um envelhecimento 

saudável, valorizando a autonomia e preservando a independência física e mental do 

idoso, ou seja, promovendo a manutenção da capacidade funcional, mantendo 

habilidades físicas e mentais necessárias a uma vida independente e autônoma. 

Reduzindo assim, as dificuldades tanto para si quanto para a família e para a 
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sociedade. Assim, diversos autores como Amorim e Ferreira (2015) relatam que a 

autonomia nas atividades da vida diária é fundamental para a manutenção da saúde 

do idoso. 

O que é reafirmado pela OMS (2011) que chama atenção para a busca da  

promoção do envelhecimento ativo, participativo e seguro, reconhecendo a 

necessidade de apoiar medidas que possibilitem às pessoas mais velhas participar e 

contribuir ativamente na sociedade, uma vez que as condições de saúde pioram e a 

limitação funcional aumenta exponencialmente com a idade, assim o autocuidado 

mostra-se como essencial, pois é uma função humana reguladora que as pessoas 

desempenham deliberadamente por si próprias ou que alguém a execute por eles para 

preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem estar (ALMEIDA; BASTOS, 

2017). 

Diante disto, vemos que  o autocuidado deve ser entendido como a capacidade 

que uma pessoa tem de distinguir fatores que devem ser controlados ou administrados 

para regular seu próprio funcionamento e desenvolvimento, permitindo  que as 

pessoas desempenhem de forma autônoma as atividades que visam à promoção da 

saúde, à prevenção de agravos e ao cuidado com a doença, envolvendo os aspectos 

espirituais, físicos, mentais e sociais, proporcionando qualidade de vida, ou seja, o 

autocuidado deve ser compreendido como uma potencialidade integrante do ser 

humano (MARQUES et.al, 2019). 

Ademais, é necessário o fornecimento de orientações que auxiliem na 

construção do conhecimento dos idosos sobre sua doença e complicações, para que, 

de forma consciente, possam assumir os cuidados pertinentes a sua saúde, 

produzindo a assimilação e incorporação das práticas de autocuidado pelo paciente, 

o que pode ser alcançado mediante consultas ambulatoriais, atividades grupais, 

atividades de educação em saúde, rodas de conversas e quaisquer outros espaços 

formais e informais onde os profissionais de saúde possam pôr em prática o seu papel 

de educador em saúde (COELHO et. al, 2015), sensibilizando e estimulando a 

mudança na maneira de agir dos pacientes com relação às medidas de autocuidado 

especialmente na terceira idade, onde a educação em saúde pode ser compreendida 

como uma das estratégias de conscientização dos indivíduos sobre sua doença 

elucidando os benefícios do autocuidado para prevenção, mediado pela boa relação 

da equipe multidisciplinar com o paciente e as técnicas de educação em saúde, com 
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uso de através de tecnologias cuidativas e educativas de assistência ao idoso e a 

família, as quais devem ser aprendidas e praticadas de forma que esse processo 

educativo deve ser simples, relevante e contínuo  (MARQUES et.al, 2019). 

Assim, a busca constante por dados que possibilitem gerar novas estratégias 

de educação em saúde visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde da 

terceira idade, bem como intervenções no método de trabalho das equipes de saúde, 

estabelecendo atividades que favoreçam a efetivação das práticas pelos indivíduos, 

uma vez que esse núcleo profissional tem buscado incorporar em suas práticas 

cuidativo-educativas o incentivo à autonomia e à promoção da saúde dos indivíduos 

contribuindo para uma melhor adesão ao tratamento, através de estratégias de 

autocuidado destes pacientes, podem ser pensadas a partir das necessidades 

apresentadas por esta faixa etária trazendo futuramente, benefício aos mesmos 

(VISENTIN, et. al., 2016).  

Sendo fundamental, o empenho da equipe de saúde em ações gerontológicas, 

no que se refere em assistir não somente o idoso, mas também os seus familiares e 

cuidadores, para conscientização da necessidade de manutenção de hábitos 

saudáveis, na busca da melhoria da qualidade devida do paciente e da manutenção 

do autocuidado (TOSSIN et. al, 2016). Já que segundo Camarano (2014) a literatura 

apresenta poucos estudos que examinaram a influência da escolaridade na 

associação entre condições de saúde e de autocuidado dos idosos no Brasil e nenhum 

foi conduzido em amostra representativa nacional. No entanto, os poucos estudos que 

existentes sugerem em seus resultados que investimentos na escolaridade e nas 

condições de saúde podem contribuir para aumentar a longevidade dos idosos através 

de ações especificas de atenção à saúde na comunidade, mas  requerem dos 

profissionais uma avaliação cuidadosa,  e busca de dados epidemiológicos voltados 

para analisar o perfil biopsicossocial da terceira idade, de modo a auxiliar na 

identificação de problemas subjacentes às queixas apresentadas, além de facilitar o 

planejamento de assistência ao idoso com suas particularidades e fornecer subsídios 

para a implementação de políticas públicas voltadas à essa faixa etária (TOSSIN et. 

al, 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Dificuldade de desenvolver 

autocuidado e seguir orientações de saúde na terceira idade”, onde entende-se que a 

aptidão para o autocuidado é adquirida através da aprendizagem e pode ser 

influenciada pela idade, experiências de vida, cultura, crenças e educação, dentre 

outros fatores. O que pode determinar os déficits de autoatendimento encontrados 

principalmente na faixa etária com 60 anos ou mais, devido às experiências 

vivenciadas e o baixo índice de escolaridade dessa população. Pois, sabe-se que o 

processo de envelhecimento é marcado por profundas mudanças biológicas e de 

comportamento, que não devem estar atreladas a doenças e limitações para o 

desempenho de atividades cotidianas. Sendo importante que o processo de 

envelhecimento seja enfrentado de forma construtiva e participativa, com reforço da 

autonomia e não apenas somando perdas nas dimensões de capacidades físicas ou 

intelectuais, mas dinamizando ao máximo os aspectos positivos através de 

orientações de saúde com atividades voltadas a este público.  

  

6.1 Descrição do Problema Selecionado  
 
  A dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir orientações de saúde na 

terceira idade foi definido como prioridade número 1 pela equipe de saúde da Família 

Dr. Denisson de Menezes. Para a descrição do problema priorizado, utilizou-se alguns 

dados fornecidos pelo E-SUS-AB e outros que foram produzidos pela própria equipe 

da UBS Dr. Denisson de Menezes, pois foi verificado durante a assistência um grande 

percentual de idosos que apesar de irem a consulta não seguiam as recomendações 

de saúde, os quais relatavam falta de busca de assistência e  do uso de medicações 

prescritas pelo médico, não realizarem atividades físicas, dificuldade de manter um 

bom padrão alimentar, possuírem baixas rendas e baixa escolaridade, o que dificulta 

a aprendizagem para seguir as orientações de saúde e consequentemente realizar 

ações de autocuidado. Para facilitar o processo de descrição, a Equipe Dr. Denisson 

de Menezes utilizou as informações do Quadro 2. 
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Quadro 2 - Descrição do problema “Dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir 

orientações de saúde”, Equipe de Saúde da Família: DR. DENISSON DE 

MENEZES: Município de Inhapi – AL, 2020. 

Descrição  
 
 

Valores % Fontes  

Falta de busca de 
assistência e  do uso de 
medicações prescritas  

38,2 da população idosa 
(1)(2) 

Registro da equipe  

Falta de atividades 
físicas  

90,2% da população idosa 
(1) 

Registro da equipe  

Falta de alimentação 
adequada  

26,8% da população idosa 
(1) 

Registro da equipe  

Baixa escolaridade 
(Analfabetos)  

47,5% da população idosa 
( 1)   

 Registro da equipe 

Baixa renda / 
assalariados e 
desempregados / 
pensionistas  

99,0 da população (3) E-SUS  
 

Tabagismo  7,0% da população (3) E-SUS 

Alcoolismo  2,3%  da população (3) E-SUS 

(1) Levantamento feito por ACS 

(2) Observação da equipe durante as consultas  

(3) Anexo A 
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6.2 Explicação do problema selecionado 
 

 
 
6.3 Seleção dos nós críticos  
 
1. Dificuldade de realização do autocuidado e manutenção de hábitos e estilos de 

vida inadequados da população idosa (sedentarismo, hábitos alimentares 

inadequados, tabagismo, alcoolismo, falta do uso de medicação orientada). 

2. Falta de informação e entendimento das orientações de saúde.  

3. Nível de informação da equipe (educação permanente) e da comunidade 

(educação para a saúde) insuficientes. 
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6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos, e viabilidade e gestão  

 

 
 

Quadro 4 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 1” 

relacionado ao problema “Dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir 

orientações de saúde na terceira idade”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Dr. Denisson de Menezes, do município  Inhapi, estado 

de Alagoas. 

 

Nó crítico 1 Dificuldade de realização do autocuidado e manutenção de hábitos 

e estilos de vida inadequados da população (sedentarismo, hábitos 

alimentares inadequados, tabagismo, alcoolismo, falta do uso de 

medicação orientada ). 

Operação (operações)  Modificar hábitos e estilos de vida 

Projeto  Desenvolvendo autocuidado  

Resultados Esperados Melhorar o autocuidado/ Manter Hábitos saudáveis / reduzir em 30 

% o número de sedentários, tabagistas, alcoolistas no prazo de 1 

ano. Aumento de 30% do uso de medicações de forma orientada 

dentro dos horários prescritos, dentro de 1 ano. 

Produtos Esperados Realizar orientação de atividades físicas e alimentação saudável 

através de folder educativo. 

Recursos Necessários 
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias de comunicação. 
Político: conseguir o espaço na rádio local e  
mobilização social. 
Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais junto a secretaria 
de saúde. folhetos educativos etc. 

 Viabilidade do Plano - Recursos 

Críticos  

 

Político: conseguir o espaço na rádio local. 

Financeiro: aquisição de recursos audiovisuais e folhetos 

educativos.  

Controle dos Recursos críticos - 
ações Estratégicas 

Reuniões intersetoriais (dirigentes, equipe de 
Saúde e  associação comunitária). 

Direção da rádio (motivação favorável). Secretário municipal de 
saúde (motivação favorável). (responsável, motivação e ações de 
estímulos). 

 Acompanhamento do plano - 
responsáveis e prazos 

Médico + enfermeira + Dentista + ACS 

Gestão do Plano: Monitoramento 
e Avaliação das Ações 

Campanha educativa na rádio local: aos três meses: formato e 
duração do programa definidos; conteúdos definidos; definição de 
horário pela emissora local. 
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Quadro 5 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

2” relacionado ao problema “Dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir 

orientações de saúde na terceira idade”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Dr. Denisson de Menezes, do município Inhapi, 

estado de Alagoas. 

   

Nó crítico 2 Falta de informação e entendimento das orientações de saúde. 

Operação (operações)  Aumentar o nível de informação da população sobre os cuidados 

de saúde. 

 Projeto  Melhoria da orientação em saúde  

 Resultados esperados 70% da População mais informada sobre riscos e exercendo 

mais o autocuidado. 

 Produtos Esperados Aumentar o nível de informação da população estabelecendo 

estratégias para o autocuidado, através de folder educativos.  

 Recursos Necessários 
Cognitivos - conhecimentos sobre o tema e sobre estratégias de 
comunicação. 
Organizacionais - organização da agenda. 

Políticos - mobilização social. 

 Viabilidade do Plano - 

Recursos Críticos  

 

 Políticos: articulação intersetorial 

 Controle dos Recursos 
Críticos - Ações Estratégicas 

Reuniões intersetoriais (dirigentes, equipe de saúde, associação 
comunitária). 
Comunidade assistida (favorável), Gestor da UBS (favorável).  
Secretaria Municipal de Saúde (Favorável). 

 

Acompanhamento do Plano - 
responsáveis e prazos 

Médico + enfermeira + Dentista + ACS 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Nível de informação da população sobre o auto cuidado.  
Campanha educativa na rádio local; aos três meses: parceiros 
identificados e sensibilizados; 
Rede formalizada; Fase de elaboração de projetos comuns 
(formato e duração do programa; conteúdos definidos). 
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Quadro 6 -  Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 

3” relacionado ao problema “Dificuldade de desenvolver autocuidado e seguir 

orientações de saúde na terceira idade”, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Dr. Denisson de Menezes, do município Inhapi, 

estado de Alagoas. 

   

Nó crítico 3 Nível de informação da equipe (educação permanente) 

insuficientes. 

Operação (operações)  
  Aumentar o nível e de conhecimento conceitual da equipe 
sobre os cuidados de saúde. 

Projeto  Promover melhoria de 90% da educação permanente da equipe 

de saúde sobre cuidados de saúde. 

Resultados Esperados 
Melhorar em 90 % o nível de Conhecimento da Equipe para 
manutenção da assistência. 

Produtos Esperados Reuniões quinzenais com equipe para capacitação dos ACS e de 

cuidadores para produção de slides educativos. 

Recursos Necessários Cognitivos - conhecimentos sobre o tema e sobre estratégias de 

comunicação e pedagógicas. 

Organizacionais - organização da agenda. 

Políticos - mobilização social 

Viabilidade do Plano - 

Recursos Críticos  

Políticos: articulação intersetorial  

Controle dos Recursos 
críticos - ações estratégicas 

(Reuniões intersetoriais (dirigentes, equipe de saúde, associação 
comunitária). 
Gestor da UBS (favorável). Secretaria Municipal de Saúde 
(Favorável). 

Acompanhamento do Plano - 
Responsáveis e Prazos 

Médico + enfermeira + Dentista + ACS 

Gestão do Plano: 
Monitoramento e Avaliação 
das Ações 

Capacitação dos ACS e de cuidadores sobre o auto cuidado. 

seis meses: programa de capacitação elaborado, ACS 
capacitados; Cuidadores identificados 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao término deste estudo, evidenciou a necessidade de pesquisas que 

direcionem as estratégias educativas para a terceira idade, considerando as 

singularidades desse público e, sobretudo, por ser o de maior risco de desenvolver 

doenças e possuir muitas vezes baixa escolaridade, devido a aumento da expectativa 

de vida da população e o reflexo da transição demográfica. Outro fator que deve ser 

observado é a assistência multidisciplinar, pois o atendimento ao paciente com 60 

anos ou mais, exige mais técnicas e conhecimentos conceituais, assim, a educação 

em saúde deve envolver todos os profissionais que mantêm contato com ele. 

Ademais, um programa de educação deve prever a capacitação dos profissionais 

atuantes na assistência.  

Todos os estudos corroboram em relação aos benefícios da educação em 

saúde no incentivo ao autocuidado, seja realizada de forma individual ou em grupo. 

De modo, que se espera que a assistência ofertada aos pacientes da UBS Dr. 

Denisson de Menezes pautada no autocuidado, traga bons rendimentos no que se 

refere à aderência do paciente às medidas terapêuticas prescritas, bem como, a 

sensibilização do paciente com relação aos efeitos da doença, para manutenção de 

práticas de autocuidado e mudanças nos hábitos de vida.  

Enfim, as ações de autocuidado constituem uma habilidade do ser humano que 

devem ser desenvolvidas com orientações frequentes do paciente, de maneira 

integrada e atualizada através de uma abordagem simples e clara desenvolvida pela 

equipe de saúde, cabendo ainda a estes prezarem pela busca da autonomia dos 

pacientes durante o processo de prevenção, promoção e recuperação da saúde.  
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APÊNDICE A 
 
 

CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES 

Nome da Unidade de Saúde: 
 

Número do 
Prontuário: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO IDOSO 
 

Nome completo:  
 

Nome da Mãe: 
 

Data Nascimento: 
___/___/___ 

Sexo: ( )M ( )F 
 
 

Nº Cartão SUS: 
 
 

Faixa etária: 
 
 ( ) 60 a 69 anos 
 ( ) 70 a 79 anos 
 ( ) 80 a 89 anos 
 ( ) Mais de 90 anos 
 

Estado conjugal : 
 
(   ) casado ou tem 
companheiro (a)  
(   ) Solteiro (a)  
(    ) Viúvo (a) 
(   ) Separado  ou 
divorciado (a)  
(    ) Não sabe ou Não 
responde 

 
O Sr (a) tem/teve 
filhos?  
 
 (   ) Sim 
 (    ) Não 
 
 Número de 
filhos:_____  

Raça/Cor: 
(    ) Branco  
(   ) Negro  
(    ) amarelo  
(    )  Pardo  
(    ) índio 

Escolaridade:  
(    ) analfabeto  
(    ) Primário incompleto 
(    ) Primário completo 
(    ) 1ª grau incompleto 
(    ) 1ª grau completo 
(     ) 2ª grau incompleto 
(    ) 2ª grau completo  
(      ) Superior incompleto  
(    ) Superior completo 
(    ) Não sabe  ou  Não 
responde 

Mora com alguém? 
 
(      )  Sim  (     ) Não  
 
Quem? 
 (     ) filhos  
 (     ) companheiro  
 (     ) amigos ou 
conhecidos  
(      ) familiares  
(      ) moro sozinho  

Rendimento pessoal:  
Exerce alguma 
atividade remunerada? 
 (   )Sim 
 (    ) Não 
Qual?______________
____ 
 
Renda :  

 Situação Previdenciária: 
Possui Previdência Social?  
(    )Sim  
(     )Não 
 
(    ) Aposentado(a)  
(    ) Pensionista 
Aposentado(a) 
(    ) Não é aposentado(a) 
/pensionista 

Condições de moradia  
 Moradia Própria: 
(   ) Sim        (   ) Não 
Alugada: 
(    ) Sim (    ) Não  
Tipo: 
(   ) Alvenaria   (     ) 
Madeira  
Outros 
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 (    ) Menos de um 
salário mínimo  
(    ) De um a dois 
salários mínimos   
(    ) De dois a quatro 
salários  
(    ) Mais de quatro 
salários  
(    ) Não possui 
rendimentos 
 

 (    ) Não responde ou 
Não sabe 
 

 Quantos 
cômodos:_________ 
Luz elétrica: 
(    )  Sim (    )Não  
Água encanada: 
(    ) Sim (     )Não  
Rede de esgoto: 
 (    )Sim (      )Não  

O Sr (a)  já se sentiu 
sozinha ?  
(    )  Sim (    )Não  

O que O Sr (a)  faz quando 
sentiu sozinha? 
_____________________
_____ 

Mora Próximo à 
Unidade de saúde:  
(     )Sim (    )Não 
 

O Sr (a)  já se sentiu 
mal e precisou ser 
socorrido ?  
(    )  Sim (    )Não  
 Se sim quem 
socorreu? 

Situação de saúde (auto-
percebida):  
(   ) Excelente  
(   ) Muito boa 
(   ) Boa 
 (   ) Regular 
 (   ) Ruim 
 (   ) Não Sabe 
 

Em comparação com a 
saúde de outras 
pessoas da sua idade, 
o Sr.(a) diria que a sua 
saúde 
é: 
(    ) muito pior 
 (    ) pior  
(    ) melhor 
(   ) muito melhor 
 

A Sr (a) costuma ir ao 
postinho ?  
 
(    )  Sim (    )Não  
 

Quando vai ao médico 
segue as recomendações?  
 
(    )  Sim (    )Não  
 

A Sr (a) entende as 
orientações  que os 
profissionais do 
postinho passaram  
durante a consulta?  
(    )  Sim (    )Não  
 

Antecedentes  
familiares -
cardiovasculares 
 
(    ) Sim (  ) Não  
 

 Doenças  existentes:   
 
(   ) Infarto Agudo 
Miocárdio ou 
(    )Outras coronariopatias 
(    )Diabetes Tipo 1/ Tipo 
2  
(    )AVC 
(     )Tabagismo Pé 
diabético 
(      )Alcoolismo 
 (    )Amputação por 
diabetes 
(    )Sedentarismo 
(    ) Doença Renal 
(     )Sobrepeso/Obesidade 
(     )HAS 

Pratica atividade física 
?  
(    ) Sim (    ) não 
 Qual? __________ 
Quantas vezes na 
semana? ____ 
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Qual número de 
medicamentos 
utilizados por dia? 
______  
 
 Quais são? 
___________________
____ 
___________________
____ 
 

Toma medicação sozinha:  
(     )  Sim (   ) Não  
 
Toma a medicação nos 
horários que o médico 
passou?  
(    )Sim (    ) Não  
 

Você utiliza algum 
equipamento que o 
ajuda a “andar sozinho” 
(por exemplo: 
andadores e 
bengalas)? 
(    ) Sim  
(     ) Não 
 

Condições de vida 
diária 
Realiza tarefa 
doméstica:  
(    )Sim (    ) Não  
Toma banho sozinho:  
(     )  Sim (   ) Não 
Veste- se sozinho: 
 (     )  Sim (   ) Não  
  

Alimenta-se sozinho: 
(    )Sim (    ) Não  
Segue uma dieta alimentar 
saudável: 
(    )Sim (    ) Não  
Consome alimentos que 
contém carboidratos como: 
arroz, pães, grãos, feijão, 
macarrão...? 
(    )Sim (    ) Não 
Faz pelo menos três 
refeições diárias (café da 
manhã, almoço e jantar)? 
(    )Sim (    ) Não  

Alimentos que contém 
proteínas como: carne, 
peixe, ovos, leite, 
queijo? 
(    )Sim (    ) Não 
 
E alimentos que contém 
fibras como: frutas, 
legumes? 
(     )  Sim (   ) Não  
 

Ingere 2 a 3 litros de 
água por dia? 
(     )  Sim (   ) Não  
 

Percepção subjetiva da 
audição  
Você considera sua 
audição: 
(   )Ótima 
(   ) Boa 
(   ) Ruim 
(   ) Péssima 
 

Percepção subjetiva da 
visão  
 Você considera sua 
visão:  
(   ) Ótima 
(   ) Boa 
(   ) Ruim  
(   )Péssima 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TEMA: A DIFICULDADE DA TERCEIRA IDADE DE SEGUIR 
ORIENTAÇÕES DE SAÚDE PARA O AUTOCUIDADO DEVIDO O ALTO 

INDICE DE ANALFABETISMO EM UMA CIDADE DO INTERIOR DE 
ALAGOAS  

O objetivo deste trabalho é identificar o nível de entendimento dos pacientes 
idosos para exercer o autocuidado, o que possibilitará o acompanhando dos 
pacientes maiores de 60 anos da área da UBS DR. Denisson de Menezes, de 
forma a propiciar a implementação de intervenções que visem contribuir com 
a melhoria da qualidade de vida da terceira idade. Estas informações serão 
fundamentais, pois, possibilitarão elaborar um plano de intervenção voltado ao 
prevenção/acompanhamento/reabilitação dos pacientes maiores de 60 anos, 
através de uma abordagem multidisciplinar desenvolvendo atividades de 
educação em saúde para os idosos maiores de 60 anos que residam na área 
da UBS DR. Denisson de Menezes, localizada na zona urbana do município 
de Inhapi- Alagoas, de modo a possibilitar, a melhoria da qualidade de vida da 
terceira idade, durante o cotidiano do paciente. 
Sua participação é voluntária e será aceita após assinatura do termo de 
consentimento, você, no entanto, possui o direito a recursasse a participar, e 
poderá também, a qualquer momento, entrar em contato com o pesquisador e 
retirar sua participação. Esta pesquisa será de benefício coletivo, pois 
possibilitará ações de educação em saúde para mudar a realidade da 
comunidade e não traz fundos lucrativos ao indivíduo. Quanto a sua identidade 
não será revelada. Os dados obtidos (Questionário/ fotos) serão utilizados 
exclusivamente para realização desta pesquisa. Declaro que estou ciente das 
informações aqui prestadas e seus propósitos, tendo consciência que minha 
participação é isenta de despesas ou remuneração. 
 
Eu, _________________________________________________________, 
aceito participar desta pesquisa e foi-me esclarecido que o resultado do 
trabalho somente será divulgado com o objetivo científico, mantendo-se 
a minha identidade em sigilo; 
Quaisquer outras informações adicionais que julgar importantes para 
compreensão do desenvolvimento da pesquisa e de minha participação 
poderão ser obtidas diretamente com o pesquisador. Declaro, ainda, que 
recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 
 
Dados do pesquisador: Coriolano Mendonça Neto  

Endereço:. Rua Nunes falcãoN º 140, Bairro: Monte Castelo, Inhapi – AL   

Telefone: (82) 36451391 

Sujeito da Pesquisa/Representante legal: 

_______________________________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Inhapi, ______de ______________de 2020. 
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APÊNDICE C 
 

TABULAÇÃO DE DADOS COLETADOS PELO CADASTRO DE 
ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES IDOSOS RESIDENTES NA AREA DA 

UBS DR. DENISSON DE MENEZES 
 

 GRAFICO 1: FAIXA ETÁRIA DE IDOSOS COM 60 ANOS OU 
MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

60 A 69 ANOS 179 47,1    

70 A 79 ANOS 126 33,2    

80 A 89 ANOS 65 17,1    

90 ANOS OU + 10 2,6    

TOTAL GERAL 380 100    

 

 GRAFICO 2: RAÇA DE IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS 
ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

PARDO  285 75,6    

NEGRO  18 4,8    

BRANCO  74 19,6    

ÍNDIO  0 0,0    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 3:SEXO DE IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS 
ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

MASCULINO  146 38,6    

FEMININO 232 61,4    

TOTAL GERAL 378 100    

 
 
 
 
 

60 A 69 ANOS 70 A 79 ANOS

80 A 89 ANOS 90 ANOS OU +

PARDO NEGRO BRANCO ÍNDIO

MASCULINO FEMININO
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GRAFICO 4: NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE IDOSOS COM 60 
ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE 

MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

ANALFABETO  179 47,5    

1ª A 4 ª SÉRIE INCOMPLETA  111 29,4    

1ª A 4 ª SÉRIE COMPLETA  21 5,6    

5ª  A 8 ª SÉRIE INCOMPLETA  6 1,6    

5ª  A 8 ª SÉRIE COMPLETA  6 1,6    

2 º GRAU INCOMPLETO  5 1,3    

2 º GRAU COMPLETO  6 1,6    

SUPERIOR INCOMPLETO  0 0,0    

SUPERIOR COMPLETO  3 0,8    

NÃO SABE  OU NÃO RESPONDEU  40 10,6    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 5: CONDIÇÕES DE MORADIA DE IDOSOS COM 60 
ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE 

MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

PRÓPRIA  330 87,5    

ALUGADA  47 12,5    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 6: PERCENTUAL DE BENEFICIARIOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS 

ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

SIM  353 93,6    

NÃO  24 6,4    

TOTAL GERAL 377 100    

 
 
 
 

ANALFABETO

1ª A 4 ª SÉRIE INCOMPLETA

1ª A 4 ª SÉRIE COMPLETA

5ª  A 8 ª SÉRIE INCOMPLETA

5ª  A 8 ª SÉRIE COMPLETA

2 º GRAU INCOMPLETO

2 º GRAU COMPLETO

SUPERIOR INCOMPLETO

SUPERIOR COMPLETO

NÃO SABE  OU NÃO RESPONDEU

PRÓPRIA ALUGADA

SIM NÃO
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GRAFICO 7: PERCEPÇÕES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS 
PACIENTES IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA 

UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

EXCELENTE  10 2,7    

MUITO BOA  25 6,6    

BOA  170 45,1    

REGULAR  142 37,7    

RUIM  27 7,2    

NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU  3 0,8    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 8: PERCENTUAL DE BUSCA DE ASSISTÊNCIA DE 
SAÚDE DOS IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA 

UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

 SEMPRE BUSCA ASSISTÊNCIA  233 61,8    

NÃO COSTUMA BUSCAR ASSISTÊNCIA  144 38,2    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 9: PERCENTUAL DE IDOSOS COM 60 ANOS OU 
MAIS QUE SEGUEM ORIENTAÇÕES DE SAÚDE ASSISTIDOS 

NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

IDOSOS QUE SEGUEM ORIENTAÇÕES  356 94,4    

IDOSOS QUE NÃO SEGUEM 
ORIENTAÇÕES  

21 5,6    

TOTAL GERAL 377 100    

 

GRAFICO 10: PERCENTUAL DE IDOSOS COM 60 ANOS OU 
MAIS QUE ENTENDEM ORIENTAÇÕES DE SAÚDE DURANTE A 

ASSISTÊNCIA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUBTOTAL %    

IDOSOS QUE COMPREENDEM AS 
ORIENTAÇÕES  

346 91,8    

IDOSOS QUE NÃO  COMPREENDEM AS 
ORIENTAÇÕES  

31 8,2    

TOTAL GERAL 377 100    

EXCELENTE

MUITO BOA

BOA

REGULAR

RUIM

NÃO SABE OU NÃO RESPONDEU

 SEMPRE BUSCA ASSISTÊNCIA

NÃO COSTUMA BUSCAR ASSISTÊNCIA

IDOSOS QUE SEGUEM ORIENTAÇÕES

IDOSOS QUE NÃO SEGUEM ORIENTAÇÕES

IDOSOS QUE COMPREENDEM AS
ORIENTAÇÕES
IDOSOS QUE NÃO  COMPREENDEM AS
ORIENTAÇÕES



47 
 

 
 

  GRAFICO 11:NÚMERO ABSOLUTOS E PERCENTUAL DE 
IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. 

DENISSON DE MENEZES QUE APRESENTAM ALGUMA 
MORBIDADE  

   

DESCRIÇÃO SUBTOTAL % 

 

 
 

  

ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES  89 20,2    

INFARTO  5 1,1    

CARDIOPATIAS  27 6,1    

DIABETES  73 16,6    

AVC 24 5,4    

TABAGISMO  10 2,3    

ALCOOLISMO  2 0,5    

AMPUTAÇÕES  2 0,5    

SEDENTARISMO  40 9,1    

DOENÇA RENAL  1 0,2    

SOBREPESO/ OBESIDADE  4 0,9    

HAS 164 37,2    

TOTAL GERAL - 100    

OBS: EXISTEM PACIENTES QUE APRESENTAM MAIS DE UMA COMORBIDADE 
CONCOMITANTEMENTE.  
 
 

TABELA1: PERCENTUAL DE AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DOS IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS ASSISTIDO NA 
UBS DR. DENISSON DE MENEZES 

DESCRIÇÃO AUDIÇÃO % VISÃO % 

ÓTIMA  30 8,0 16 4,2 

BOA  273 72,4 230 61,0 

RUIM  44 11,7 120 31,8 

PÉSSIMA  7 1,9 2 0,5 

NÃO SABE  23 6,1 9 2,4 

TOTAL  377 100 377 100 

 
 
 

ANTECEDENTES CARDIOVASCULARES

INFARTO

CARDIOPATIAS

DIABETES

AVC

TABAGISMO

ALCOOLISMO

AMPUTAÇÕES

SEDENTARISMO

DOENÇA RENAL

SOBREPESO/ OBESIDADE

HAS
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TABELA 2: PERCENTUAL DOS IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES 
SOBRE AUTOCUIDADO COM A SAÚDE 

DESCRIÇÃO SIM  % NÃO % TOTAL GERAL (=100%) 

TOMA MEDICAÇÃO SOZINHA  265 70,3 112 29,7 377 

TOMA MEDICAÇÃO NO HORARIO INDICADO PELA 
PRESCRIÇÃO MÉDICA  

280 74,3 97 25,7 377 

UTILIZA ALGUM EQUIPAMENTO QUE O AJUDA A 
ANDAR SOZINHO  

36 9,5 341 90,5 377 

REALIZA ALGUMA ATIVIDADE FÍSICA  37 9,8 340 90,2 377 

REALIZA TAREFA DOMÉSTICA  321 85,1 56 14,9 377 

TOMA BANHO SOZINHO  340 90,2 37 9,8 377 

VESTE-SE SOZINHO  341 90,5 36 9,5 377 

ALIMENTA-SE SOZINHO  363 96,3 14 3,7 377 

SEGUE DIETA ALIMENTAR SAUDAVEL  276 73,2 101 26,8 377 

REALIZA 3 REFEIÇÕES DIÁRIAS  370 98,1 7 1,9 377 

 
 
 

  TABELA 3:  PERCENTUAL DA AUTOPERCEPÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS E ÁGUA DOS IDOSOS COM 60 
ANOS OU MAIS ASSISTIDOS NA UBS DR. DENISSON DE MENEZES  

DESCRIÇÃO SIM  % NÃO  % TOTAL GERAL (=100%) 

CARBOIDRATOS  373 98,9 4 1,1 377 

PROTEÍNAS  367 97,3 10 2,7 377 

FIBRAS E FRUTAS  360 95,5 17 4,5 377 

CONSUMO DE 2 A 3 LITROS DE ÁGUA/ DIA  157 41,6 220 58,4 377 
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ANEXO A 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


