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Resumo 

AGUILERA, A. O. A Qualificação da Atenção à Saúde do Idoso na Unidade 
Básica de Saúde José Ribamar de Freitas – Pavussu/PI. 64f. Trabalho 
Acadêmico (Especialização) – Programa de Pós- Graduação em Saúde da Família. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.  

 
A cada ano, cerca de 650 mil novos idosos são incorporados à população, surgindo 
à necessidade de reorganizar os modelos sociais para atender à saúde no 
envelhecimento como uma prioridade.Deve-se visar à recuperação, manutenção e 
promoçãoda autonomia e independência dos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim. Para isto é importante estimular a realização 
de pequenas atividades cotidianas, como incentivar hábitos de higiene, boa 
alimentação e até mesmo o gerenciamento de seus recursos financeiros. O estudo 
da população geriátrica nos dias de hoje é muito pertinente, devido ao crescimento 
dessa população no mundo, país e no município, tendo uma alta frequência de 
atendimentos. De julho a novembro de 2014 foi realizada uma intervenção para 
melhorar a qualidade da atenção à saúde dos idosos usuários da Unidade Básica de 
Saúde José Ribamar de Freitas, Pavussu/PI. Foram cadastrados 94 idosos que 
procuraram a UBS para algum tipo de atendimento no período da intervenção, 
perfazendo 68,8% de cobertura. Ações de organização e gestão do serviço, 
qualificação da prática clínica, engajamento público, monitoramento e avaliação 
foram realizados para alcançar os objetivos e metas estabelecidas. Os resultados 
foram considerados positivos, pois foi iniciado um cuidado prioritário aos idosos da 
equipe, cuidado este inexistente antes da intervenção. 

 
Palavras-chave: atenção primária em saúde; saúde da família; saúde do idoso; 
saúde bucal. 
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Apresentação 

 Este volume trata-se da aplicação de uma intervenção realizada no Município 

de Pavussu, estado de Piauí, com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção à 

saúde dos idosos da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Ribamar Freitas.  

 O documento apresenta a análise situacional da UBS, o projeto de 

intervenção, o relatório dos resultados da intervenção e a reflexão crítica sobre o 

processo pessoal de aprendizagem da intervenção.  
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1. Análise situacional 

1.1.  A situação da ESF/APS no serviço  

Trabalho na UBS José Ribamar de Freitas, inaugurada em fevereiro 2009, 

no Município de Pavussu, Estado do Piauí. É uma UBS tradicional de difícil acesso, 

com duas equipes de saúde. Sua estrutura contém uma sala de acolhimento, um 

consultório médico, um consultório de enfermagem, uma farmácia, sala de vacina, 

sala de curativo, sala de dentista, sala de reconhecimento de ginecologia e duas 

sala com quatro camas para observação. 

Minha equipe tem: um médico, enfermeiro, técnica de enfermagem, auxiliar 

de dentista e seis ACS. Atendemos aproximadamente 1.700 habitantes. 

O atendimento é de livre demanda, ainda não se realiza consulta agendada, 

pois é difícil cumprir devido à cultura da população. As zonas de abrangência da 

equipe estão divididas de forma linear, existindo entre cruzamento por isso no 

mesmo espaço trabalhamos os dois médicos. 

A disponibilidade de recursos materiais não é boa, faltam: balança de 

criança, oftalmoscópios, glicosímetro e medicamentos não tem boa distribuição.  

Eu acho que ainda há muito trabalho para se fazer e para melhorar a 

qualidade do atendimento  da população, pois existe a disponibilidade, 

comprometimento de toda a equipe. 

A UBS de saúde fica longe da localidade, pois é de difícil acesso para a 

equipe de saúde e para a população, além disso, a UBS não tem serviços básicos 

de laboratório clinico, RX,ECG, fica longe  dos  serviços  do hospital regional com 

estrada ruim. 
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A população tem o costume com a consulta de pronto atendimento, no 

município não tinha ESF funcionando, com a nossa chegada ao município se 

trabalha com a implementação desaúde da família com seus protocolos. 

Os serviços que se presta na UBS são de Consulta Médica, dentista, 

curativos e vacinas. 

Figura 1. Programação da semana da equipe 1. 
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1.2.  Relatório da Análise Situacional 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF), criada em 1994, consolidou-se 

como a estratégia de organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS) propondo uma mudança do modelo e contribuindo para a efetiva melhoria das 

condições de vida da comunidade. Em 2006, no bojo do Pacto de Gestão acordado 

entre as três esferas de governo - Ministério da Saúde, secretarias estaduais e 

secretarias municipais de saúde. A Saúde da Família é considerada como a 

estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção Básica e seu desenvolvimento 

deve considerar as diferenças locais – regionais, é uma estratégia de caráter 

substitutivo da atenção Básica tradicional, acima de tudo, compromissada com a 

promoção à saúde, com as mudanças dos hábitos e padrões de vida, mediante o 

empoderamento dos indivíduos e famílias frente à vida (BRASIL, 2008).  

A Saúde da Família é a estratégia prioritária para reorganização da atenção 

básicano Brasil, importante tanto na mudança do processo de trabalho quanto na 

precisão dodiagnóstico situacional, alcançada por meio da adstrição de clientela e 

aproximação darealidade sociocultural da população e da postura pró-ativa 

desenvolvida pela equipe. 
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Conhecer o território é fundamental para o sucesso da Saúde da Família. 

Implica em um processo de reconhecimento e apropriação do espaço local e das 

relações da população da área de abrangência com aunidade de saúde, levando em 

consideração dados como perfil demográfico eepidemiológico da população, 

contexto histórico e cultural, equipamentos sociais(associações, igrejas, escolas, 

creches...), lideranças locais, e outros considerados relevantespara intervenção no 

processo saúde-doença. A apropriação do espaço local é fundamental,pois os 

profissionais de saúde e a população poderão desencadear processos de 

mudançadas práticas de saúde, tornando-as mais adequadas aos problemas da 

realidade local.(BRASIL, 2008).  

No processo de planejamento e implementação da Saúde da Família, a 

análise da situação de saúde (ASS) é uma ferramenta do trabalho que expõe os 

problemas de saúde e possíveis ações para sua solução, necessária para a 

condução política da agenda social em saúde, é uma etapa fundamental para o 

planejamento as ações de saúde, pois consistem no processo de identificação, 

formulação e priorização de problemas em uma determinada realidade. O objetivo é 

permitir a identificação dos problemas e orientar a definição das medidas a serem 

adotadas. 

O município de Pavussu emancipado em 26 de Janeiro de 1994 e instalado 

oficialmente em Janeiro de 1997 localiza-se  em mesorregião sudoeste a 402 km de 

Teresina, capital do estado do Piauí, tem como municípios limítrofes ao Norte a 

cidade de Itagueira e Rio Grande do Piaui-Pi, ao sulCanto do Buriti PI, ao leste faz 

limite com o município de FloresPI, e ao oeste com os municípios de Canavieira e 

Eliseu Martins-PI. 

A cidade em que atuo possui uma área geográfica de 1.506,2 Km², uma 

população estimada de 3.666 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) estimativa 2013, com densidade populacional de 3,36 hab/km². 

Com topografia acidentada, apresentando um sistema de vias e logradouros de 

pouca regularidade, a aptidão agrícola de suas terras é para o cultivo de milho, 

feijão, frutas cítricas.  

O município tem uma UBS urbana com quatros anos de trabalho, foi 

construída para ser UBS, mas sua estrutura física não se ajusta a o Manual de 

Estrutura Física da UBS. Existem duas equipes de saúde da família atuando no 

local, sendo que sua estrutura física é para uma só equipe, falta um consultório, sala 
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para ACS, administração e gerência, sala de recepção, lavagem e descontaminação 

esala de esterilização. Não tem disponibilidades de Núcleo de Apoio à Saúde de 

Família (NASF), Centro de Especialidades Odontológica Atenção 

especializada(CEO) eatenção especializada, serviço hospitalar nem exames 

complementares. Além disso, não são desenvolvidas atividades de ensino, cada 

equipe tem sua área geográfica de abrangência definida. 

A equipe 1 está composta por um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

dentista, auxiliar de dentista, o médico  e seis agentes comunitário da saúde (ACS). 

A área de abrangência tem 1.173 habitantes, sendo 541 (46,1%) do sexo feminino e 

632 (53,9%) do sexo masculino. Esta dividida em 6 microáreas, sendo quatro rurais  

e duas  urbanas e 69% de população fica  na zona rural. O atendimento é feito de 

segunda a sexta feria de manhã e de tarde e o serviço da equipe é adequado para o 

tamanho da área adstrita. Somente 80 % da população estão cadastradas, devido 

expansão da área adstrita e se precisa de um novo cadastramento que se esta 

fazendo agora. Os mobiliários, equipamentos e instrumentais imprescindíveis são 

insuficientes.  

Um dos fundamentos e diretrizes de Atenção Básica é possibilitar o acesso 

universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e responsabilizações pela atenção às suas 

necessidades de saúde. O serviço de saúde deve se organizar para assumir sua 

função central de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva, capaz de 

resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população e/ou de melhorar 

danos e sofrimentos desta, a proximidade e a capacidade de acolhimento, 

vinculação, responsabilização e resolutividade é fundamental para a efetivação da 

atenção básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.  

Para cumprir com essas diretrizes tem que existir os recursos humanos e 

materiais capazes de dar uma atenção de qualidade aos usuários, a UBS tem 

dificuldades relacionadas com o sistema de manutenção e reposição de 

equipamento, instrumental, mobiliário e material de consumo, ocasionando maltrato 

dos pacientes. O equipamento e instrumental em falta são: balança infantil 

antropômetro para criança, oftalmoscópio, otoscópio, o serviço de odontologia falta 

medicamentos e manutenção e calibragem dos equipamentos, a distribuição de 

medicamento não é estável e insuficientes os de uso continuam. Com relação aos 
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testes de diagnostico só faz da glicose capilar, o resto tem que fazer a 130 

km,demorando mais de 20 dias os resultados, visto que o acesso é ruim e 

impossibilita que os exames de apoio diagnóstico sejam realizados rotineiramente 

na UBS. Assim a população tem que pagar preços altos para realizar os exames 

sanguíneos. 

Outra coisa que afeta o processo de trabalho é o tempo de espera para o 

atendimento especializado às vezes é longo já que precisamos de especialistas e o 

centro de referência não está bem definido. O atendimento nos hospitais é 

demorado e às vezes os usuários são maltratados e quando são atendidos não 

ocorre à contra referencia para o acompanhamento na atenção básica. Acho que se 

deve definir a atenção no hospital de referência e que os profissionais conheçam 

suas obrigações de atendimento e que quando o usuário é atendido, o resumo do 

atendimento deve ser enviado para a continuidade do acompanhamento na atenção 

básica, isso completaria a boa atenção das demandas espontânea que fazemos em 

a UBS com os materiais e insumos que temos, está demanda não é muita e é 

atendida por a equipe completo. 

A Puericultura pode ser conceituada como um conjunto de noções e técnicas 

voltadas para o cuidado médico, higiênico, nutricional, psicológico e social, das 

crianças, (desde a gestação, ou melhor, desde o planejamento familiar ao início da 

adolescência), em atenção à criança, mãe e familiares. A atenção básica de saúde 

voltada para a criança é desenvolvida através de um conjunto de ações práticas que 

requerem, para sua implementação, grande pluralidade de atitudes, habilidades e 

conhecimentos técnicos e científicos e de relativamente baixa complexidade, é o 

nível de entrada no sistema de saúde.  

Realmente nossa população não tem um conhecimento pleno da 

importância do Programa de Saúde da Criança, é muito difícil fazer uma consulta na 

primeira semana de vida do recém-nascido. As consultas são agendadas, mas a 

população não cumpre os ACS não fazem o controle dos faltosos, sempre falam que 

as mães não querem fazer este tipo de atendimento e não reconhecem que o 

problema fica por falta de orientação a família e falta de trabalho de educação em 

saúde por parte da equipe de saúde. Além disso, é muito difícil fazer uma 

interconsulta com os especialistas de pediatria, pois o município é muito afastado. 

Não temos uma retroalimentação dos seguimentos, evolução e chegada da criança 

a sua casa. Nenhuma das crianças passa por avaliação auditiva e geralmente vão 
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para consulta quando ficam doentes. O teste do pezinho geralmente acontece 

depois de sete dias. 

Nestes meses de trabalho temos algumas estratégias que tem bom 

resultados, como fazer a consulta com o médico no dia que os pais levam a criança 

para fazer o exame do pezinho e também estamos fazendo consultas nas zonas 

rurais que fica longe de UBS. As consultas que fazemos seguem os protocolos de 

saúde da criança (Ministério da Saúde, Brasil 2013), continuamos fazendo a 

promoção e destacamos a importância das consultas de acompanhamento e do 

crescimento e desenvolvimento da criança. Procuramos ter um controle das crianças 

acompanhadas, registrando os dados no prontuário e na caderneta de saúde da 

criança onde marcamos o dia da consulta e caso a criança não aparecer vamos ate 

à casa. Já fizemos acompanhamento em consulta de puericultura para 12 menores  

de um ano entre  os 24 cadastradas na UBS, obtendo 50% de cobertura de acordo 

com o Caderno de Ações Programáticas (CAP).    

Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas 

décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de 

queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da 

realidade social e sanitária do País. Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, 

principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a 

atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Os princípios da Rede Cegonha 

são: humanização do parto e do nascimento; organização dos serviços de saúde 

enquanto uma rede de atenção à saúde (RAS); acolhimento da gestante e do bebê, 

com classificação de risco em todos os pontos de atenção; vinculação da gestante à 

maternidade; gestante não peregrina; realização de exames de rotina com resultas 

em tempo oportuno. 

É de suma importância o conhecimento, implementação e controle destes 

princípios, fundamentais nos hospitais regionais e municípios, eu acredito que 

existiria uma boa atenção pré-natal e para cumprir com suas iniciativas, mudanças e 

princípios é muito importante o controle e gestão dos gestores em união a nossa 

participação.  

Em Pavussu, a atenção Pré-natal tem muitas dificuldades, não há subsídios 

para se fizer os exames de rotina, quando as gestantes conseguem fazer os 
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resultados chegam atrasados, as gestantes de risco não são avaliadas por um 

obstetra. O nível de cesárea no município é muito alto, em 6 meses que trabalho no 

município as 10 puérperas atendidas ganharam seus filhos por meio do parto por 

cesárea, essas coisas são insatisfações que fazem geram distâncias à boa atenção 

pré-natal. No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-

natal deve ser organizada para atender às reais necessidades da população de 

gestantes, mediante a utilização dos conhecimentos técnico-científicos existentes e 

dos meios e recursos disponíveis mais adequados para cada caso.  

O acompanhamento as nossas gestantes é considerado bom, os controles 

Pré-Natal seguem um protocolo do Ministério da Saúde (2013) onde as consultas 

são realizadas mensalmente até as 28 semanas de gestação, quinzenalmente até a 

36ª semana e semanalmente até o parto. Os casos de gravidez de alto risco 

encaminharam para avaliação em um centro especializado e esta consulta é muito 

demorada e às vezes a gestante não recebe.  

Atualmente temos na área de abrangência da UBS 12 gestantes, sendo que 

estas 12 estão fazendo pré-natal com seguimento contínuo, e a estimativa dos 

cadernos das ações é que na área existam 29 gestantes. As consultas do puerpério 

ocorrem quando as mães levam a criança para fazer o exame do pezinho e no mês 

que corresponde consulta de puericultura, além disso, fazemos a visita domiciliar. 

Acredito que os municípios afastados devem ter as condições mínimas para uma 

boa assistência a gestante, com profissionais bem qualificados que o tem agora 

precisamos de ajuda de a atenção especializada hospitalar que cumpra com o 

apego aos protocolos de atenção pré- natal.   

Considerando a alta incidência e a mortalidade relacionadas com o câncer 

do colo do útero e da mama, é responsabilidade dos gestores e dos profissionais de 

saúde realizar ações que visem ao controle que possibilitem a integralidade do 

cuidado, aliando as ações de detecção precoce com a garantia de acesso a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno e com qualidade. As 

ações de promoção ocorrem sobremaneira na atenção básica, que está mais 

próxima do cotidiano das mulheres e as acompanha ao longo da sua vida. As 

abordagens educativas devem estar presentes no processo de trabalho das equipes, 

seja em momentos coletivos, como grupos, atividades do Programa de Saúde na 
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Escola, outras abordagens grupais da equipe, seja em momentos individuais de 

consulta. É fundamental a disseminação da necessidade dos exames e da sua 

periodicidade, bem como dos sinais de alerta que podem significar câncer. Com 

relação à detecção precoce, a maior parte dessas ações também ocorre na atenção 

básica. Tanto as ações de rastreamento, que consistem em realizar 

sistematicamente testes ou exames em pessoas sadias, quanto às ações de 

diagnóstico precoce, que consistem em captar precocemente alguém que já tem 

sintomas ou alterações no exame físico, deve ser realizado no cotidiano das 

equipes.  

Na equipe 1 da (UBS) a atenção relacionada com o controle de câncer de 

mama está agora em  fase de organização, ainda não são realizadas ações 

sistemáticas para o controle do peso corporal das mulheres e a prática regular da 

atividade física. Também não são realizadas ações que orientem sobre os malefícios 

do consumo excessivo de álcool e tabagismo, ainda faltam muitas mulheres cerca 

de 70% para fazerem o exame clínico ou solicitação de mamografia ou 

rastreamento, o exame é realizado  quando a mulher vem á consulta por outra 

doença é realizado pelo médico, o acesso a os exames de mama a (mamografia e 

ultrassom)  são limitados devido a localização do município. 

No caso de o programa de câncer de colo de útero 8% (38) de mulheres tem 

acompanhamento na UBS. O exame só é realizado em um dia da semana, não 

existe seguimento continuo da realização do exame, existe pouca educação por 

parte dos ACS e a população não conhece a importância destes exames.  

Os controles destas duas doenças estão agora sendo organizadas, todas 

estas dificuldades diagnosticadas são analisadas na reunião de equipe e todos os 

ACS tem que conhecer quantas pacientes tem exame de mama e colo do útero, 

também já estão sendo realizadas palestras no âmbito da UBS sobre a importância 

de autoexame de mama e a realização de o exame citológico. A Atenção Primária à 

Saúde (APS) fica próxima ao usuário, sua família, seu território e suas condições de 

vida. As UBS, onde trabalham as equipes de Saúde da Família (ESF) são a principal 

porta de entrada do sistema e o ponto de contato preferencial do usuário, a 

principais ações de nos é prevenção pelo que temos uma importante tarefa em 

promover a prevenção do câncer do colo do útero e mama. 
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O diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) são 

responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e representam, ainda, mais da metade do diagnóstico 

primário em pessoas com insuficiência renal crônica submetida à diálise. Estudos 

internacionais sugerem que o custo dos cuidados relacionados ao DM é cerca de 

duas a três vezes superiores aos dispensados a pacientes não diabéticos e está 

diretamente relacionado com a ocorrência de complicações crônicas, analisando a 

importância do DM como carga de doença, ou seja, o impacto da mortalidade e dos 

problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos seus portadores Na HAS é 

um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, multiplicidade de 

consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças crônicas não 

transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior redução da 

expectativa e da qualidade de vida dos indivíduos. 

A HAS e o DM são doenças inter-relacionadas que, se não tratadas, 

aumentam o risco de doença vascular aterosclerótica, enfartes do miocárdio, 

acidentes vasculares cerebrais e doença dos membros inferiores.  

A HAS é três vezes mais comum em minha área de abrangência que a 

diabetes e mais frequente em as pessoas idosas, devido que aumenta com a idade, 

estes usuários não tinha atenção continuada. Foi impossível preencher o caderno de 

ações programáticas para os indicadores de qualidade, a porcentagem de 

acompanhamento é muito baixo, 30% para HAS e 14 % para DM, ficamos devendo 

em organização do sistema para a consulta agendada e identificação de risco.  

Ainda quero formar o grupo de educação em saúde para HAS e DM, além 

disso, fazer as palestras de educação onde responsabilizamos o doente com sua 

doença e a importância de cumprir com as indicações do médico. Acho que a 

estimativa das duas doenças tem correlação porque minha população fica 

envelhecida, o que é um fator de risco. Estas pessoas tem pouco ensino no cuidado 

das doenças, com sedentarismo, obesas e regime inadequado de alimentação. 

As consultas já são agendadas e também fazemos visitas domiciliares que 

melhoram o acompanhamento e a busca ativa para um diagnostico precoce de HAS 

e DM. Outras ferramentas importantes são ações de promoção e prevenção e 

preparação dos ACS em a pesquisa de estas doenças, já que eles são as pessoas, 
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mas perto da família. Os resultados são a melhoria dos pacientes com as duas 

doenças que estão controladas pelo acompanhamento realizado. 

Estes resultados devem continuar melhorando com a promoção de 

alimentação saudável, práticas de exercícios físicos diários, falando acerca de o 

efeito deletério da nicotina, do álcool, das transgressões dietéticas, dos abandonos 

dos tratamentos médicos e dos seguimentos a cada 4 meses de essas doenças 

crônicas não transmissível. 

O envelhecimento foi uma grande conquista da humanidade no último 

século, mas somente o aumento de pessoas idosas não garante aos cidadãos a 

dignidade para se viver com qualidade de vida. O envelhecimento da população 

brasileira é uma conquista que resulta em demandas trazidas pela parcela idosa, no 

âmbito do SUS.  

Uma atenção contínua e eficaz para a saúde e o bem-estar da população 

idosa requer diferentes níveis de intervenção dos serviços de saúde, adequados às 

distintas fases da enfermidade e ao grau de incapacidades. Ela deve estar baseada, 

em última instância, em uma atenção integral, adequada, de qualidade, humanizada 

e oportuna. O envelhecimento populacional é um fenômeno natural, irreversível e 

mundial. Velhice não pode ser sinônima de doença, pois “não se fica velho” aos 60 

anos. O envelhecimento é um processo natural que ocorre ao longo de toda a 

experiência de vida do ser humano.  

A atenção na pessoa idosa constitui um grupo de vital importância, no 

trabalho da atenção básica de saúde, É necessário que os idosos tenham a sua 

própria autonomia, que estão incluídos na família e na Comunidade, isto significa 

que deve sentir-se útil e amado dentro deles, melhorar sua qualidade de vida, o 

tratamento de suas doenças e encontrar o sentido da vida as pessoas idosa, 

precisam e devem ter toda a atenção e dedicação de todas as pessoas que moram 

perto e fundamentais dos profissionais da saúde.       

Na UBS em que atuo 80% dos pacientes idosos tem atenção e 

acompanhamento pelo ACS, mas não tem bom seguimento, geralmente tem 

consulta quando precisam de medicamentos ou querem exames. Não se faz a 

Avaliação Geriátrica integral e as consultas com as especialidades são muito 
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difíceis, pois o município é muito afastado. Não temos excesso de demanda de 

atendimento por doenças agudas e do atendimento destes pacientes só participa 

enfermagem, medico geral, dentista, assistente dentista e vacina, o município não 

tem outras especialidades.  

Nos sete meses de trabalho, 25% das consultas são de idosos, com 

doenças crônicas e agudas, ainda faltam às cadernetas. Além disso, trabalhamos 

para melhorar hábitos na população, aumentar o estímulo para a prática de atividade 

física, assim como ter hábitos dietéticos saudáveis. Temos que trabalhar mais ainda 

com avaliação da capacidade funcional global do idoso por meio do exame clinica. 

O atendimento para idosos geralmente é feito todos os dias na semana, 

estamos organizando as consultas agendadas e a formação de grupos de idosos 

que é uma das atividades fundamentais para que a pessoa idosa sinta-se bem. 

Devemos encaminhar o trabalho com objetivo de trocar mentalidades do profissional 

de saúde em função de melhorar os indicadores da população idosos, enfatizar nas 

qualidades de vida, solucionar os problemas que afetam o bom desenvolvimento do 

trabalho diário. 

Em sete meses de trabalho na UBS já percebo mudanças entre os 

integrantes da equipe, os gestores e a população. A UBS está ampliando-se para 

poder acomodar o trabalho de duas equipes de saúde, as visitas dos ACS são mais 

efetivas e nas palestras as populações participam mais em função de dar solução a 

seus problemas. A tabela 1 mostra os indicadores de acompanhamento do caderno 

de ações programáticas. 
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Tabela 1 – Indicadores de Ações Programáticas de acordo com o Caderno de Ações 

Programáticas Equipe 1/UBS Jose Ribamar de Freitas, Pavussu/PI, 2014. (N= 1982) 

AçãoProgramática % 

Pré-Natal 50 

Puerpério 13 

Saúde da Criança 60 

Câncer de Colo de Útero 63 

Câncer de Mama 97 

Hipertensão 30 

Diabetes 14 

Saúde da Pessoa Idosa 80 

Esses indicadores ficam perto de a realidade do trabalho realizado, sendo 

uma cobertura medica parcial afetando a saúde da pessoa idosa. No caso do câncer 

de mama temos que trabalhar para a realização de mamografia as mulheres 

maiores de 50 anos no restoos indicadores já têm estratégia para ir à frente. Em 

atenção pré-natal estamos fazendo as visitas domiciliar para dar acompanhamento a 

todas as gestantes de mesmo jeito fez com a saúde da criança, temos as consultas 

agendadas para dar um melhor seguimento à pessoa idosa, diabético e com 

hipertensão, começamos as palestra para estimular uma alimentação saudável e a 

realização de exercícios físicos.  

1.3. Comentário comparativo sobre o texto inicial e o Relatório da 

Análise Situacional 

A análise da situação de saúde é uma ferramenta de trabalho muito valiosa 

para o médico, a equipe de saúde que trabalha na área de abrangência e para os 

gestores da UBS e do município, porque mostram os principais problemas de saúde 

que tem a população que atende a equipe e os problemas que interferem no bom 

atendimento dos usuários.  

Fazendo uma comparação com o texto inicial e o relatório obervamos 

mudanças, primeiro é a forma de pensamento da equipe que agora já se trabalha 

em função da família em uma verdadeira equipe de trabalho, agora completa com a 

participação do dentista e a auxiliar de dentista nas visitas domiciliar e no trabalho 
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da equipe. A UBS está sendo ampliada para o funcionamento de duas equipes de 

saúde da família, sendo que estas ampliações foram feitas de acordo com o manual 

de estrutura física das unidades básicas de saúde (Brasília, 2008), melhorando as 

condições de trabalho de atendimento para a equipe e usuários. 

Já estamos fazendo as consultas agendadas de HAS, DM, gestantes, 

puericultura e pessoas idosas.  Com relação  aos recursos, ainda temos dificuldades 

com balança de criança e o uso indevido de medicamento melhorou, porém ainda 

fica  abaixo da demanda que precisa a população com doenças crônicas. Também 

não contamos com a realização de exame complementar tornando difícil o 

seguimento das doenças que o precisam pela demora dos resultados e o baixo nível 

econômico da população que não pode fazer em serviços privados, além disso, 

ainda persiste o entrecruzamento das áreas esperando o novo mapeamento da área 

de abrangência. 

Em sete meses de trabalho a saúde da família, teve impacto no atendimento 

e seguimento de nosso pacientes. Ainda nos falta para chegar aos parâmetros que 

queremos nas consulta de puericultura, pré-natal, DM, HAS e pessoas idosas. Ainda 

há muito trabalho para fazer e melhorar a qualidade do atendimento  da população, 

porém existe a disponibilidade, comprometimento de toda a equipe, os resultados 

não os satisfazem, mas dá força para seguir e sair à frente. 
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2. Análise Estratégica – Projeto de Intervenção 

 

2.1. Justificativa 

 A cada ano, cerca de 650 mil novos idosos são incorporados à 

população, surgindo à necessidade de reorganizar os modelos sociais para atender 

à saúde no envelhecimento como uma prioridade, os quais visam recuperar, manter 

e promover a autonomia e independência dos idosos, direcionando medidas 

coletivas e individuais de saúde para esse fim.O estudo da população geriátrica nos 

dias de hoje é muito pertinente, devido ao crescimento dessa população no mundo, 

país e no município, tendo uma alta frequência  em nossa consulta deles. 

O município Pavussu possui uma UBSurbana de estratégia da saúde da 

família (ESF) tem quatros anos de trabalho, com duas equipes. A equipe 1 tem 1173  

habitantes agrupados em 392 famílias, 62,2 % da  zona   rural. São 137 pessoas 

idosas, ou11,7% de a população total, e 25,3 % do total das consultas são de 

idosos.Os fatores de risco e os problemas dos idosos atendidos são alta proporção 

de analfabetismo, sedentarismo, vida solitária, além de alto índice de doenças sendo 

as principais: hipertensão arterial, diabetes mellitus,depressão, a intensidade de tais 

problemas leva à constatação de que eles também fazem uso de grande quantidade 

de medicamentos (poliuso de medicamentos e automedicação), falta de 

cumprimento do tratamentoalém, disso existe desorganização e falta de registros. 

Tendo em conta os princípios de integralidade, universalidade e equidade, 

nossa equipe já esta trabalhando com este grupo de pessoas, fazendo o 

cadastramento adequado, tanto nas visitas domiciliais, como nas consultas médicas. 

Estamos trabalhando na elaboração de arquivos para conhecer a quantidade exata 

de idosos com doenças crônicas, tendo em conta quantos ficam compensados ou 
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não, para assim ter um melhor seguimento, evitando as possíveis mortes ou 

complicações.  

As principais dificuldades encontradas são o transporte instável, demora no 

cadastro e deficiente acompanhamento de os ACS.Os exames complementares não 

são realizados no município, o que demora a entrega dos resultados e às vezes leva 

a não realização dos mesmos.A zona rural é muito afastada da UBS, não existe 

farmácia popular e as disponibilidades de medicamentos de uso contínuo no 

município são instáveis. Além disso, faltam insumos e material de odontologia para 

um bom seguimento da saúde bucal da pessoa idosa.  

 No município não existem nenhuma intervenção envolvendo a população 

idosa, isto me motivou a identificar os problemas, realizar estratégias para dar 

solução, atenção integral e melhorar a qualidade de vida destas pessoas. 
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2.2 Objetivos e Metas 

2.2.1 Objetivo Geral 

Melhorar a qualidade da atenção à saúde do idoso na UBS José Ribamar de 

Freitas. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Ampliar a cobertura de atendimento médico do Programa de Saúde do Idoso, 

na equipe 1 UBS José Ribamar de Freitas. 

2. Melhorar a qualidade da atenção ao idoso na equipe 1 UBS Jose Ribamar de 

Freitas. 

3. Melhorar a adesão dos idosos ao Programa de Saúde do Idoso 

4. Melhorar o registro das informações 

5. Mapear os idosos de risco da área de abrangência 

6. Promover a saúde dos idosos 

 

METAS 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde do Idoso, na equipe 1 UBS 

José Ribamar de Freita. 

1.1. Ampliar a cobertura de atenção à saúde do idoso da área da equipe de saúde 

para 60%. 

Objetivo 2. Melhorar a qualidade da atenção ao idoso na equipe 1 UBS Jose 

Ribamar de Freitas. 

METAS 

2.1. Realizar Avaliação Multidimensional Rápida de 100 % dos idosos da área de 

abrangência utilizando como modelo a proposta de avaliação do Ministério da 

Saúde. 
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2.2. Realizar exame clínico apropriado em 100% das consultas, incluindo exame 

físico dos pés, com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida 

da sensibilidade a cada três meses para diabéticos. 

2.3. Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 100% dos 

idosos hipertensos e/ou diabéticos. 

2.4. Priorizar a prescrição de medicamentos da Farmácia Popular a 100% dos 

idosos 

2.5. Cadastrar 100% dos idosos acamados ou com problemas de locomoção. 

(Estimativa de 8% dos idosos da área). 

2.6. Realizar visita domiciliar a 100% dos idosos acamados ou com problemas de 

locomoção. 

2.7. Rastrear 100% dos idosos para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). 

2.8. Rastrear 100% dos  idosos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 

mmHg para Diabetes Mellitus (DM). 

2.9. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 60% dos 

idosos. 

2.10. Realizar a primeira consulta odontológica para 100 % dos idosos. 

Objetivo 3. Melhorar a adesão dos idosos ao Programa de Saúde do Idoso 

METAS 

3.1. Buscar 100% dos idosos faltosos  às consultas programadas. 

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações 

METAS 

4.1. Manter registro específico de 100 % das pessoas idosas. 

4.2. Distribuir a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa a 100 % dos idosos 

cadastrados 
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Objetivo 5. Mapear os idosos de risco da área de abrangência 

METAS 

5.1. Rastrear 100% das pessoas idosas para risco de morbimortalidade. 

5.2. Investigar a presença de indicadores de fragilização na velhice  em 100% das 

pessoas idosas. 

5.3. Avaliar a rede social de 100% dos idosos 

Objetivo 6. Promover a saúde dos idosos 

METAS 

6.1. Garantir orientação nutricional para hábitos alimentares saudáveis a 100% 

das pessoas idosas. 

6.2. Garantir orientação para a prática regular de atividade física  a 100% idosos. 

6.3. Garantir orientações sobre higiene bucal (incluindo higiene de próteses 

dentárias) para 100% dos idosos cadastrados. 

 

2.3. Metodologia 

 

2.3.1. Detalhamento das Ações 

O trabalho está estruturado para ser desenvolvido no período de quatros 

meses na Unidade Básica de Saúde José Ribamar de Freitas. Participarão os idosos 

residentes na área de abrangência da Equipe de saúde da família (ESF) 1. O 

protocolo utilizado será o Caderno de atenção básica n.o 19. Do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013) e a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2012). 

Inicialmente os ACS visitarão as famílias e atualizarão o cadastro dos idosos da área 

de abrangênciapara garantir seu acompanhamento e conhecer a cobertura dos 

idososexistente da equipe. O acolhimento no momento em que os idosos da equipe 

comparecem na UBS será feito pela auxiliar de enfermagem aferindo pressão 
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arterial, peso e altura, os que apresentam problema de locomoção e não conseguem 

chegar até a UBS serão visitados em seu domicilio. 

Foi consenso da equipe o objetivo de melhorar a cobertura dos idosos da 

área de abrangência, alcançar a meta de identificar e cadastrar 60% dos idosos e 

cadastrar 100% dos que tem dificuldade locomoção e acamados. As consultas foram 

agendadas pelo o médico sempre de acordo com a necessidade identificada.  

No eixo de organização do serviço, o médico revisa as Ficha A e preencherá 

a ficha espelho (Anexo B) e fará avaliação e monitoramento periodicamente, os ACS 

receberão a lista dos idosos faltosos para ver a causa e recuperar a consulta.  

A meta de rastrear 100% dos idosos hipertensos e diabéticos será realizada 

através do questionamento na consulta e visita domiciliar. O idoso será questionado 

sobre o diagnóstico e quais os medicamentos usados. Por outro lado, a equipe será 

capacitada para identificar nos atendimentos, orientar e encaminhar pacientes com 

sintomas que possam chamar a atenção para doenças crônicas como a Hipertensão 

e Diabetes. Durante o preenchimento da ficha espelho, faremos o detalhamento, a 

orientação e verificação da glicemia capilar e a pressão arterial, além disso, 

indicaremos os exames complementares que precisarem, com ou sem diagnóstico 

prévio. Para alcançar o objetivo de melhorar a qualidade da atenção à pessoa idosa 

e a meta de capacitar da equipe, será desenvolvida uma capacitação baseada no 

Caderno do Envelhecimento da pessoa Idosa para a Atenção Básica. 

No eixo de monitoramento e avaliação, a presença de todos os participantes 

na capacitação será monitorada através da lista de presença durante a reunião de 

equipe, que faremos duas vezes por mês. A capacitação será realizada pelo médico 

da equipe, na UBS. Serão abordados assuntos referentes à saúde do idoso, 

apresentação de filmes, documentários, leituras em grupo com discussão e 

palestras. O Caderno de Atenção Básica e o Estatuto do Idoso serão 

disponibilizados na UBS para que todos os profissionais possam consultar em caso 

de dúvidas.  

No eixo engajamento público, os idosos visitados e familiares serão 

informados sobre o funcionamento do programa e receberão a caderneta do idoso. 

Durante os atendimentos dos idosos na UBS divulgaremos o programa e também 
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aproveitaremos a entrada dos pacientes na UBS por outros motivos para 

estabelecer esse contato e trocar informações.  

No eixo qualificação da clínica, os profissionais serão capacitados na 

reunião que faremos com todo o grupo que conterá os seguintes temas a serem 

abordados como: acolhimento dos idosos, quando encaminhar o idoso para 

consultas, quais os profissionais que podem atender como preencher a caderneta da 

dos idosos, momento oportuno para a promoção da saúde. Os ACS receberão 

treinamento sobre a saúde do idoso e identificação de uma forma ampla, iniciando 

pelo idoso saudável e as características comuns a essa faixa etária até o idoso 

fragilizado com doenças mais incidentes. Também será trabalhada a capacitação 

para: acolhimento, monitoramento, reconhecimento e tratamento da hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), cadastramento no HIPERDIA. 

A meta de realizar Avaliação Multidimensional Rápida de 100% dos idosos 

cadastrados no programa será alcançada através da utilização do modelo do 

Caderno de Atenção Básica. No eixo monitoramento e avaliação, a aplicação da 

Avaliação Multidimensional rápida será realizada três vezes no ano.  No eixo 

organização dos serviços, a secretaria de saúde disponibilizara o material 

necessário para a sua realização e iremos garantir a sua manutenção. No eixo 

qualificação da clinica, todos os profissionais serão treinados para a aplicação em 

consultas e nos domicílios, ou seja, a aplicação será realizada por o medico e 

enfermeiro. 

Outro objetivo definido foi promover a saúde dos idosos. Para alcançar esse 

objetivo, definimos como meta garantir orientação nutricional para hábitos 

alimentares saudáveis a 100% das pessoas idosas acompanhados pela equipe, 

orientação para a prática regular de atividade física e orientação sobre saúde bucal. 

Durante as consultas e visitas domiciliar se fará promoção da saúde e identificação 

dos problemas de saúde. 

No eixo engajamento público referente a todos os eixos, no momento do 

recadastramento, os idosos e seus familiares receberão orientações sobre a equipe 

de atendimento e o que é oferecido para acompanhar e melhorar as condições de 

saúde da população idosa.  
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2.3.2. Indicadores 

Os indicadores específicos a serem entregues durante a execução do 

trabalho são conforme segue: 

 

1.1. Cobertura de atenção à saúde do idoso 

Numerador: Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe. 

Denominador:Número total do idoso na área de abrangência. 

2.1. Avaliação Multidimensional Rápida  

Numerador:Número de idosos com Avaliação 

Denominador:Número total do idoso na área 

2.2. Exame clínico apropriado em dia 

Numerador:Número de idosos com exame clínico  apropriado em dia 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

2.3. Solicitação de exames complementares 

Numerador:Número de idosos hipertensos e/ou diabéticos com solicitação de 

exames complementares periódicos em dia 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe. 

2.4. Idosos com prescrição de medicamentos da Farmácia Popular priorizada          

Numerador: Número de idosos com acesso cuja prescrição é priorizada para 

Farmácia Popular  

Denominador: Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da unidade de saúde. 

2.5. Idosos acamados ou com problemas de locomoção cadastrados 

Numerador:Número de idosos acamados ou com problemas de 

locomoçãocadastrados no programa 

Denominador:Número de idosos acamados ou com problema de locomoção 

pertencente à área de abrangência da equipe 
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2.6. Visita domiciliar realizadas dos idosos acamados ou problemas de 

locomoção 

Numerador:Número de idosos acamados ou com problema de locomoção que 

receberam visita domiciliar 

Denominador:Número de idosos acamados ou com problema de locomoção 

pertencente à área de abrangência da equipe 

2.7. Idoso rastreado para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

Numerador:Número de idosos com medida da pressão arterial na última consulta 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

2.8. Idosos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg 

rastreados para(DM) 

Numerador:Número de idosos hipertensos  rastreados para diabetes mellitus 

Denominador:Número de idosos com pressão sustentada maior que 135/80mmHg 

ou com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica 

2.9. Avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

Numerador:Número de idosos com avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe. 

2.10. Realização da primeira consulta odontológica 

Numerador:Número de idosos da área de abrangência na UBS com primeira 

consulta odontológica programática 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

3.1. Idosos faltosos às consultas programadas 

Numerador:Número de idosos faltosos às consultas programadas e buscados pela 

equipe 

Denominador:Número de idosos faltosos às consultas programadas. 

4.1.   Registro específico atualizado 

Numerador:Número de fichas espelho com registro atualizado 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 
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4.2. Idosos com Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

Numerador:Número de idosos com Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

5.1. Pessoas idosas com risco de morbimortalidade 

Numerador Número de idosos rastreados quanto ao risco de morbimortalidade 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

5.1. Fragilização na velhice 

Numerador Número de idosos investigados quanto à presença de indicadores de 

fragilização na velhice 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencentes à área de 

abrangência da equipe. 

6.1. Idosos com avaliação de rede social 

Numerador Número de idosos com avaliação de rede social 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe. 

6.2. Idosos com orientação nutricional para hábitos alimentares saudáveis 

Numerador: Número de idosos com orientação nutricional para hábitos alimentares 

saudáveis 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe. 

6.3. Idosos  com orientação  sobre higiene bucal 

Numerador: Número de idosos  com orientação  sobre higiene bucal 

Denominador:Número de idosos cadastrados no programa pertencente à área de 

abrangência da equipe 

 

2.3.3. Logística 

Para realizar a intervenção no programa de saúde do idoso, foi utilizado o 

Manual Técnico de Cadernos de Atenção Básica - n.º 19, do Ministério da Saúde, 

2013. Utilizamos as fichasgerais(ANEXO C), disponíveis no município. A ficha não 

prevê a coleta de informações sobre acompanhamento de saúde bucal, avaliação da 

fragilidade do idoso e dados relativos à classificação de risco do idoso. Assim, para 

poder coletar todos os indicadores necessários ao monitoramento da intervenção, o 
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médico vai elaborar uma ficha complementar(APÊNDICE A).Foram cadastrados na 

intervenção 94idosos. Que moram na cidade perto na UBS,foi feito contato com o 

gestor municipal para imprimir as 94 fichas complementares que serão anexadas às 

fichas para o acompanhamento mensal. Alem disso utilizamos uma planilha de 

coleta de dados (ANEXO B) disponibilizada pelo curso para compilação dos dados 

do público alvo da intervenção. 

Para organizar o registro específico do programa, os ACS farão o cadastro 

de todos os idosos de sua área de abrangência e auxiliar de enfermagem registro no 

livro de registro identificando todos os idosos que vieram ao serviço para consulta e 

visita domiciliar os meses de setembro-dezembro. A profissional localizará as fichas 

gerais médica e de odontologia dos idosos para que o médico transcreva todas as 

informações disponíveis para a ficha complementar e fará a avaliação 

multidimensional rápida dos idosos na consulta e nas visitas domiciliares. Ao mesmo 

tempo, realizará o primeiro monitoramento anexando uma anotação sobre consultas 

em atraso, exames clínico se laboratoriais em atraso e vacinas em atraso. 

Os ACS atualizarão o cadastro dos idosos de sua área de abrangência, para 

analisar a cobertura de acompanhamento e agendarão a consultas para a quinta 

feria ou visita domiciliar para a segunda feria, se o idoso não puder comparecer a 

consulta. O agendamento e acolhimento dos idosos que buscarem o serviço serão 

realizados pela auxiliar de enfermagem.  

Os idosos com problemas agudos serão atendidos no mesmo turno para 

agilizaro tratamento. O médico na primeira consulta realizará a avaliação 

Multidimensional Rápida dos idosos e agendará as próximas consultas de 

seguimento de três em três meses alternando consulta médica e visita domiciliar e 

classificará os idosos fragilizados e com risco de morbimortalidade. As consultas de 

odontologia serão feitas todas segundas feira, os idosos faltosos serão atendidos 

todos os dias.  

Os exames complementares indicados pelo médico serão marcados pelo 

auxiliar de enfermagem, e se coordenará com o gestor de saúde municipal para 

garantir o transporte dos idosos para fazer os exames. 

O médico levará o registro da assistência às consultas e realização de 

exame, informando na reunião da equipe os idosos faltosos e que não realizaram 

exame para que os ACS façam a visita domiciliar.    
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Se demandará do gestor municipal parcerias institucionais para realização 

de atividade física após a avaliação do medico. Além de exercícios, também serão 

realizadas palestras sobre alimentação saudável, saúde bucal e atividades de 

socialização. 

Foi discutidaaanálisesituacionale a 

definiçãodeumfocoparaaintervençãocomaequipenaUBS.Começaremosaintervençãoc

omacapacitação sobreomanualtécnicodesaúde do 

idosoparaquetodaaequipeutilizeestareferência.EstacapacitaçãoocorreránaprópriaUB

S,paraistofoi reservadaduas 

horas,nohoráriotradicionalmenteutilizadoparareuniãodaequipe.Cadamembrodaequip

eestudaráumapartedomanualtécnicoeexporáoconteúdoaosoutrosmembrosda equipe. 

Foi feito contato com o conselho municipal de saúde com os representantes 

da comunidade, nas igrejas da área de abrangência e apresentamos o projeto 

esclarecendo a importância da realização do acompanhamento nas consulta dos 

idosos. Solicitamos apoio da comunidade no sentido de ampliar desta consulta e de 

esclarecer a comunidade sobre a necessidade de priorização do atendimento deste 

grupo populacional. 
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2.3.4. Cronograma 

ATIVIDADES 
SEMANAS 
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0
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0
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0
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0
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0
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1
1
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1
1
1 

1
1
2 

1
1
3 

1
1
4 

1
1
5 

1
1
6 

Análisesituacional FEVEREIRO - MAIO 

Análiseestratégica MAIO – JULHO 

Apresentação do projeto  para a equipe 15 DE JULHO 
Apresentação do projeto para  o secretário 
de saúde 22 DE JULHO 
Cadastrar todos os idosos da área de 
cobertura da equipe.                                                                                                                

Capacitação dos profissionais da equipe 
sobre o protocolo de saúde do idoso.                                 
Estabelecimento do papel de cada 
profissional na ação programática.                                 

Atendimentoclínico dos idosos.                                 

Atendimentoodontológico  dosidosos. 
                Contato com lideranças comunitárias  e 

familiares dos idosos  para falar sobre a 
importância da ação programática de saúde 
do idoso solicitando apoio para assistência  
dos idosos a consulta e outras estratégias 
que serão implementadas.                                 

Capacitação dos ACS para realização de 
busca ativa dos idosos faltosos.                                 

Busca ativa dos idosos faltosos às consultas.                                 

Garantir orientação para a prática regular de 
atividade física  aos idosos.                                 

Monitoramento da intervenção.                                 

Apresentação do resultados. JUNHO 2015 
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3. Relatório da Intervenção 

3.1.  Ações previstas no Projeto que foram desenvolvidas. Examinando 

as facilidades e dificuldades encontradas e se elas foram cumpridas 

integralmente ou parcialmente. 

Para dar início à intervenção, foi realizado um projeto com o titulo A 

Qualificação da Atenção à Saúde do Idoso na Unidade Básica de Saúde José 

Ribamar de Freitas. Pavussu/PI.Apresentado ao Curso de Especialização em Saúde 

da Família, com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção à saúdedos idosos 

do município. 

Durante uma reunião com os profissionais da equipe com a finalidade de 

informar sobre o projeto e as ações que seriam desenvolvidas e definir as atribuições 

de cada membro do grupo na implementação da intervenção, aproveitou-se a 

oportunidade para capacitar a equipe em a utilização do protocolo de saúde do 

idoso. Posteriormente foi dado início o cadastramento dos idosos usuários da equipe 

e entregue a eles a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa; realizado a avaliação 

global do idoso com avaliação Multidimensional Rápida e identificação de risco para 

morbi/mortalidade, conforme protocolo do Ministério da Saúde no Caderno de 

Atenção Básica no. 19 – Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Também foi 

criado um grupo de idosos na equipe para a realização de atividades físicas, com 

encontros semanaisonde foi verificada a pressão arterial de todos os presentes com 

uma boa aceitação dos participantes, também foram tratados assuntos tais como: 

alimentação saudável, importância da prática de atividade física o uso adequado da 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, controle de peso e pressão arterial (PA), 

prevenção de doenças, avaliação de saúde bucal e prevenção de doenças da boca, 

avaliação social do idoso e prática de atividades de lazer. Além de disso, os registros 

foram realizados em nas fichas espelho de atendimento do idoso e planilha do 
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grupo. Todos os dados coletados foram repassados semanalmente para uma 

planilha eletrônica, o atendimento clinica dos idosos foi feito quando os idosos 

assistiam a Unidade Básica de Saúde (UBS) e no domicílio em visita domiciliar, o 

principal problema foi a falta de realização dos exames complementares para a 

avaliação integral, que o município não tem laboratório e os idosos não tem 

economia para sairdo município, isso foi tratado com o gestor para minimizar os 

gasto do usuário e não foi resolvido. Para o atendimento odontológico os idosos 

foram citados depois de a consulta médica, o entendimento fica muito baixo por ter 

muitas dificuldades com os dias de atendimentos da dentista, a cadeira de 

odontologia quebrada por mais de 15 dias. Os encontro com as lideranças da igreja, 

gestor de saúde e familiares foram feito, foi utilizado a rádio para divulgar 

informações de promoção da alimentação saudável e a atividade física.  

3.2 Ações previstas no projeto que não foram 

desenvolvidas.Examinando as facilidades e dificuldades encontradas e se elas 

foram cumpridas integralmente ou parcialmente. 

Uma de as ações  prevista que não desenvolvida foi Priorizar a prescrição de 

medicamentos da Farmácia Popular a 100% dos idosos, o município não tem 

farmácia popular, tendo os idosos dificuldades para ter os medicamentos de uso 

continuo porque só contam com os medicamentos que chegam a UBS, são 

insuficiente e instável. Outra dificuldade é a falta de laboratório no município que 

dificulta a realização de os exames que precisamos para uma correta avaliação dos 

idosos.   

3.3. Dificuldades encontradas na coleta e sistematização de dados 

relativos a intervenção, fechamento das planilhas de coleta de dados, cálculo 

dos indicadores. 

Durante a intervenção presente uma dificuldade com a planilha de coleta de 

dados que não estava totalizando bem os dados e foi superada com o auxílio da 

minha orientadora do curso, que foi ótima, sanando todas as dúvidas e estando 

sempre presente para ajudar quando precisava. Na UBS não temos computador e 

os dados foram digitados em casa, para mim esse fato não dificultou o trabalho. 

Durante a intervenção os idosos e familiares interiorizaram a importância da consulta 

e seguimento do idoso, isso foi demonstrado em a assistência continua das 
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consultas, quando no município não tinha sistema de agendamento de consulta. 

Este sistema será generalizado a os outros programas 

3.4. Análise da viabilidade da incorporação das ações previstas no 

projeto à rotina do serviço. Descrevendo aspectos que serão adequados ou 

melhorados para que isto ocorra. 

Após a intervenção, observamos que a equipe da UBS está atendendo aos 

idosos de forma mais humanizada e com acolhida. Provavelmente isto se deve ao 

fato que a enfermeiro, a técnica em enfermagem, a odontóloga, participou de alguma 

forma no projeto. O enfermeiro participou da avaliação global dos idosos, a técnica 

em enfermagem participou no cadastro dos idosos, a dentista palestrou e realizou 

avaliação odontológica dos idosos encaminhados após avaliação global. Os idosos 

da UBS estão sendo atendidos com prioridade no atendimento. Todos os idosos que 

chegam à UBS, caso não tenham ainda recebem a Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa e lhes é explicado à importância de utilizá-la como documento de saúde toda 

vez que precisar de algum tipo de atendimento de saúde. Também foi 

disponibilizado na UBS o estatuto do idoso, para que eles tenham acesso quando 

precisarem.  

Consideramos que a intervenção foi muito gratificante, pois possibilitou um 

olhar mais atento ao idoso, tornando sua assistência em saúde mais qualificada e 

humanizada. 
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4.Avaliação da Intervenção 

4.1 Resultados 

Contribuir para que as pessoas idosas possam viver com qualidade, é o 

maior desafio na atenção à saúde deste grupo etário. O Ministério da Saúde 

considera que para o idoso “redescobrir possibilidades de viver” é necessário que a 

sociedade considere “o contexto familiar e social” e reconheça “as potencialidades e 

o valor” destas pessoas. O cuidado à pessoa idosa deve ser um trabalho conjunto 

entre equipe de saúde, idoso e família. Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) 

O município Pavussu, possui uma área geográfica de 1.506,2 Km², uma 

população estimada de 3.666 habitantes cuja densidade é de 3,36 hab/km², segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimativa de 2013.  .  

A intervenção foi realizada na unidade Básica de Saúde (UBS). Jose 

Ribamar de Freitas localizada na zona urbana, de estratégia de saúde da família 

(ESF), tem quatros anos de trabalho, com duas equipes. A equipe 1 é composta por 

um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, dentista, auxiliar de dentista, o médico  e 

seis agentes comunitário da saúde (ACS). A área de abrangência tem 1.173 

habitantes, sendo 541 (46,1%) do sexo feminino e 632 (53,9%) do sexo masculino. 

Está dividida em 6 microáreas, sendo quatros rurais  e duas  urbanas e 62,2% de 

população fica na zona rural. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira de 

manhã e a tarde e o serviço da equipe é adequado para o tamanho da área adstrita. 

Cerca de 80% da população está cadastrada, devido a expansão da área adstrita, 

em população cadastrada, existem 137 pessoas idosas, ou 11,7 % de a população 

total. Esta população utiliza 25,3 % do total de as consultas médicas mensais, sendo 

que as principais doenças são Hipertensão arterial (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e 

depressão. Entre os problemas no atendimento observamos o poliuso de 

medicamentos, automedicação e falta de cumprimento do tratamento. No município 
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não se realiza nenhum exame complementar são realizados a 160 km, que o usuário 

tem que ir por seus médios alem disso existe desorganização e falta de registros. 

A intervenção realizada foi à qualificação da atenção à saúde do idoso. 

Buscou-se o aprimoramento do cuidado prestado a 60% dos idosos da área, ou seja, 

82 pessoas, moradores da área de abrangência das microáreas urbanas. Antes da 

intervenção não existia um atendimento diferenciado para este grupo populacional, 

não era adotado protocolo de saúde do idoso e não existia a disponibilidade da 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.  

O objetivo geral desta intervenção foi melhorar a qualidade da atenção à 

saúde do idoso na equipe 1, na UBS José Ribamar de Freitas. Pavussu- PI. Os 

demais objetivos foram ampliar a cobertura do Programa de Saúde do Idoso, 

melhorar a adesão dos idosos ao programa de Saúde do Idoso, melhorar o registro 

das informações, mapear os idosos de risco da área de abrangência e Promover a 

saúde dos idosos. 

Os atendimentos e visita domiciliar regulares do grupo de idosos e o 

cadastramento dos idosos que necessitaram da UBS permitiram analisar os 

indicadores propostos e seus resultados estão apresentados abaixo. 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde do Idoso, na equipe 1 

UBS José Ribamar de Freitas.  

Meta 1.1: Ampliar a cobertura de atenção à saúde do idoso da área da 

equipe de saúde para 60% da área de abrangência.  

Foi possível atingir a meta, tendo uma cobertura de 68,6 %, no primeiro mês, 

optou-se por fortalecer a participação dos idosos, cadastrando 46 os que 

frequentaram a UBS o 33,6% da meta. A pouca participação de ACS dificultou a 

busca destes idosos, sendo que, nos meses seguintes, procedeu-se o 

cadastramento e avaliação de todos os idosos que compareceram à UBS por 

alguma demanda específica e fizeram visita domiciliar aos que não assistiam a UBS. 

No segundo mês tivemos 36 idosos que iniciaram o grupo, no terceiro mês tivemos 9 

idosos cadastrados, no quarto mês 3 idosos, e no final da intervenção obtivemos um 

total de 94 idosos cadastrados o 68,6%. Com a intervenção se faz o agendamento 

das consultas e tem uma maior participação de os ACS e a comunidade em o 

cumprimento das consultas dos idosos, os que ainda não estão cadastrado são os 
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que moram em a zona rural que ficam longe da UBS aonde a equipe tem que 

trasladar e que não se esta fazendo por falta de transporte. 

O gráfico da progressão dos idosos cadastrados no programa de Atenção à 

Saúde do Idoso durante o processo de intervenção. 

 

Figura 2 - Gráfico da Proporção de idosos cadastrados no Programa de Atenção à Saúde do 
Idoso na UBS Jose Ribamar de Freitas, Pavussu – PI. 2014. 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da atenção ao idoso na equipe 1. UBS José 

Ribamar de Freitas. 

Meta 2.1: Realizar Avaliação Multidimensional Rápida de 100 % dos idosos 

da área de abrangência utilizando como modelo a proposta de avaliação do 

Ministério da Saúde. 

Foi realizada Avaliação Multidimensional Rápida em 100% dos idosos 

cadastrados no programa durante o período da intervenção. Foram avaliados 35 

idosos no primeiro mês, 75 no segundo mês (36 casos novos e 39 avaliações do 

primeiro mês), no terceiro e no quarto mês concluímos a avaliação de 100% dos 

idosos. 
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Figura 3- Gráfico da Proporção de Idosos com Avaliação Multidimensional Rápida por 
meses. UBS José Ribamar de Freitas Pavussu – PI. 2014 

Meta 2.2: Realizar exame clínico apropriado em 100% das consultas, 

incluindo exame físico dos pés, com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e 

medida da sensibilidade a cada três meses para diabéticos. 

O exame clinico em dia foi realizado em o 100% dos idosos cadastrado 

quando receberam atendimento na consulta realizadas na UBS em mais de uma 

vez. No primeiro mês fizemos 22 exame clinico dos idosos que iniciaram o grupo, 

nos meses seguinte fizemos avaliação de 100 %(94)dos idosos cadastrados. 

 

Figura 4 - Gráfico da Proporção de Idosos com exame clínico apropriado em dia por 

meses. UBS José Ribamar de Freitas - Pavussu – PI. 2014. 
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Meta 2.3 - Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 

100% dos idosos hipertensos e/ou diabéticos. 

Neste indicador foram feita as solicitações de exame 100% de os idosos com 

hipertensão e diabetes mellitus, mas só foramavaliados no indicadoros exames que 

os idosos apresentavam na consulta de avaliação.  No primeiro mês tivemos 29 

atendimentos de idosos hipertensos diagnosticados que fizeram exame, mas apenas 

18 trouxeram os resultados, no segundo mês foram 51 solicitações de exame e 

26retornos, no terceiro mês foram 59 solicitações com 27 que fizeram exame e no 

quarto mês 62 solicitações com 27 que fizeram exame. A principal causa da baixa 

realização dos exames solicitados é a falta de laboratório no município e de 

estratégias para solucionar o problema. 

 

Figura 5 - Gráfico da proporção de idosos hipertensos e/ou diabéticos com exames complementares 
periódicos realizados UBS José Ribamar de Freitas Pavussu – PI. 2014. 

 

Meta 2.4: Priorizar a prescrição de medicamentos da Farmácia Popular a 

100% dos idosos 

No município não tem farmácia popular, sendo impossível avaliar este 

indicador. Os medicamentos de uso contínuos são distribuídos na UBS, sendo 

insuficientes em quantidades e pontualidade.  

Meta 2.5 - Cadastrar 100% dos idosos acamados ou com problemas de 

locomoção e Meta 2.6 - Realizar visita domiciliar a 100% dos idosos acamados ou 

com problemas de locomoção. 
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Na área de abrangência foram cadastrados e visitados 100% dos idosos 

acamados, sendo 11 no primeiro mês, 13 no segundo, e no terceiro e quarto mês, o 

100% foram visitado os quatros meses da intervenção. 

Meta 2.7: Rastrear 100% dos idosos para Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Meta 2.8: Rastrear 100% dos idosos com pressão arterial sustentada maior 

que 135/80 mmHg para Diabetes Mellitus (DM). 

Todos os idosos foram rastreados para a hipertensão conferindo a pressão 

arterial em todas as consultas realizadas. Os idosos com pressão arterial maior 

135/80 se realizava o teste de glicose capilar. O primeiro mês foi rastreado o 94% 

por falta de fitas para fazer a glicose capilar, no outros meses foram feito os 

rastreamentos 100% dos idosos. 

Meta 2.9: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico 

em 100% dos idosos e Meta 2.10: Realizar a primeira consulta odontológica para 

100% dos idosos.  

Na consulta medica foi feita avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico aos 94(100%)idosos. Nenhum destes idosos tinha orientação sobre o 

cuidado da saúde bucal, tema que temos que continuar trabalhando por ficar muito 

fraco e ser muito importante na boa saúde do idoso.  

A primeira consulta só foi feita no 1º mês para 6 idosos, 2º mês 22 um 

acompanhamento e 21 primeira consulta, no 3º mês 16 todos primeira consulta e no 

4º mês 17, acompanhamento 10 e primeira consulta 7. Foi feita a primeira consulta 

50 idoso o 53,2% do total cadastrado no grupo. Este foi o único indicador mais baixo, 

e as causas foram faltas de material, problemas com a cadeira odontológica e 

poucos dias de trabalho da dentista durante a intervenção. Este é uma das metas 

temos para adiante, fortalecer a assistência odontológica dos idosos. 
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Figura 6 - Gráfico da proporção de idosos com primeira consulta odontológica 
programática. UBS José Ribamar de Freitas Pavussu – PI. 2014 

Objetivo 3: Melhorar a adesão dos idosos ao Programa de Saúde do Idoso 

Meta 3.1: Buscar 100% dos idosos faltosos às consultas programadas. 

Durante a intervenção não teve idosos faltosos as consultas medicas sim a 

consulta de odontologia, um no 2º mês e no 3º mês os que foram resgatados.     

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações 

Meta 4.1: Manter registro específico de 100% das pessoas idosas.   

Foi realizada avaliação global em 91,3% dos idosos cadastrados no primeiro 

mês, 91,5% no segundo mês, 82,8% no terceiro e no quarto mês foram feito 86,2% 

das fichas espelho.   

 

Figura 7 - Gráfico da proporção de idosos com ficha espelho  em dia. UBS. Jose Ribamar de 
Freitas Pavussu – PI. 2014 
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 Meta 4.2: Distribuir a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa a 100% dos 

idosos cadastrados.  

Foientregueas Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa para todos os idosos 

atendidos. No 1º mês só foram entregues 14 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

no 2º mês 57, no 3º e no 4º mês foram entregues 100% de as Caderneta. 

Objetivo 5: Mapear os idosos de risco da área de abrangência 

Meta 5.1 Rastrear 100% das pessoas idosas para risco de morbimortalidade 

e Meta 5.2: Investigar a presença de indicadores de fragilização na velhice em 100% 

das pessoas idosas.  

A avaliação de fatores de risco e indicadores de fragilização também foi 

aplicada em 100% dos idosos cadastrados. Conforme as necessidades identificadas, 

foram comunicado os familiares e com o acompanhamento médico segundo 

precisará.  

Meta 5.3: Avaliar a rede social de 100% dos idosos 

Foi realizada avaliação de rede social em 100% dos idosos cadastrados no 

programa. No 1º mês 78,3 %, no 2º mês 81,7 %, no 3º e no 4º mês foram avaliados  

100 % dos idosos cadastrados. A maioria são aposentados, moram em casa própria, 

alguns sozinhos, outros com esposa (o), filhos e netos, sendo tratados os casos de 

mais complexidade com a assistente social do município para a busca de solução. 

 

Figura 8 - Gráfico da proporção de idosos  com avaliação de rede social em dia  por 
meses. UBS José Ribamar de Freitas Pavussu – PI. 2014. 
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6: Promover a saúde dos idosos 

Meta 6.1:  Garantir orientação nutricional para hábitos alimentares saudáveis 

a 100% das pessoas idosas.  

A meta foi atingida, a orientação nutricional, foi abordada pelo o médico em 

todas as consulta e também pela nutricionista em palestra ao grupo de idoso antes 

de fazer as atividades físicas. No 1º mês foi atingido apenas 78,3% e no 2º, no 3º e 

no 4º mês foi atingido o 100% dos idosos. Para as orientações foram utilizados os 

dez passos de uma alimentação saudável.  

Meta 6.2: Garantir orientação para a prática regular de atividade física a 

100% idosos. 

A meta foi atingida, foi garantida a orientação para a pratica de atividades 

física o 100 % os idosos. No 1º mês 78,3 % , no 2º, no 3º e no 4º mês foram dada o 

100 %  dos  idosos, além disso foi feito um grupo que faz atividades física com o 

professor de educação física do município.  

Meta 6.3: Garantir orientações sobre higiene bucal (incluindo higiene de 

próteses dentárias) para 100% dos idosos cadastrados. 

A meta não foi atingida porque as orientações foram dadas pela dentista nas 

consultas feitas em No 1º mês 13%, no 2ºmês26,8%, no3ºmês17,6% e no 4º 

mês18,1%. 

 

4.2.  Discussão 

A intervenção foi importante para a equipe 1 da UBS José Ribamar de 

Freitas porque, a partir dele, os membros da equipe passaram a prestar um 

atendimento diferenciado ao idoso, com prioridade, acolhida e humanismo. Além 

disso, ampliamos a cobertura da atenção e houve uma maior preocupação por 

melhorar a saúde do idoso. 

 



50 

Para o serviço também foi importante, pois esta ação normatizou o 

atendimento ao idoso e iniciou o cadastramento dos mesmos na área de 

abrangência, pois antes da intervenção não tinha agendamento da consulta. Com 

isso, possibilitamos para o futuro o desenvolvimento de outras ações em saúde do 

idoso. Além disso, a intervenção já foi incorporada à rotina do serviço, foi feito um 

grupo de idoso para fazer atividade física que agora passará a ser mais frequente.  

 

A comunidade teve uma boa aceitação do projeto, elogiou o serviço 

prestado, já despertou a curiosidade e sugeriram outras iniciativas como, a 

organização de outros grupos tais como cuidado da criança e de mulheres, 

hipertensos e diabéticos. O impacto ainda é pouco, pois a intervenção será 

continuada para melhorar a saúde do idoso e de a população geral. 

 

Agora temos uma visão melhor da população da equipe, interagimos muito 

com os idosos e conseguimos que os ACS se sentissem parte do trabalho com a 

pessoa idosa. Se fossemos iniciar a intervenção neste momento, acreditamos que o 

projeto seria mais abrangente porque, com a ajuda de ACS, teríamos uma visão 

mais ampliada da população de idosos da área da unidade. A equipe está mais 

integrada e pode levar a intervenção mais a frente, generalizando aos outros 

programas da atenção básica. 

 

A intervenção já esta incorporada ao serviço, os idosos tem sua consulta 

agendada para o seguimento continuo com qualidade. O grupo de idosos continua 

seu trabalho e já estamos convidando os hipertensos, diabéticos e mulheres. Vamos 

ampliar a atenção a os outros grupos prioritários como a saúde da criança, mulher e 

homem, diabético e hipertenso, a intervenção deu muitas ferramentas para 

desenvolver o trabalho excelente na UBS. 

Nosso próximo passo depois da intervenção será continuar o cadastramento 

dos idosos para levar o programa aos idosos da zona rural, além isso foi discutida na 

reunião da equipe a participação do hipertenso, diabético e a saúde da criança.  

  Podemos concluir que foi o primeiro passo para a qualificação da 

assistência à saúde da pessoa idosa. E, esperando que esse trabalho continuasse e 

que o idoso seja atendido com o respeito, acolhida e humanização que merece.
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4.3. Relatório da intervenção para gestores 

Para dar início à intervenção, foi realizado um projeto com o titulo A 

Qualificação da Atenção à Saúde do Idoso na Unidade Básica de Saúde José 

Ribamar de Freitas. Pavussu/PI, que foi apresentado ao Curso de Especialização em 

Saúde da Família. Seu objetivo principal foi melhorar a qualidade da atenção à 

saúdedos idosos do município (pessoas maiores de 60 anos), incluindo ampliar a 

cobertura de atendimento, melhorar o registro das informações, mapear os idosos de 

risco da área de abrangência e promover a saúde dos idosos.  

O projeto foi apresentado em reunião feita na Unidade Básica de Saúde com 

os integrantes da equipe, aproveitou-se a oportunidade para capacitar a equipe 

sobre a utilização do protocolo de saúde do idoso. Posteriormente foi dado início ao 

cadastramento dos idosos da área e entregue a eles a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa. Também foi realizada a avaliação global do idoso com avaliação 

Multidimensional Rápida e identificação de risco para morbi/mortalidade, conforme 

protocolo do Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básica no. 19 – 

Envelhecimento e saúde da pessoa idosa.  

Foi feita avaliação de risco, avaliação da rede social, do grau de 

dependência do idoso, visitas as pessoas acamadas, avaliação com assistente 

social do município dos casos mais difíceis e que não tem apoio da família. Além 

disso, foi criado um grupo de idosos para a realização de atividades físicas, com 

encontros semanais, onde foi verificada a pressão arterial de todos os presentes. 

Também foram tratados assuntos tais como: alimentação saudável, importância da 

prática de atividade física o uso adequado da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

controle de peso e pressão arterial (PA), prevenção de doenças, avaliação de saúde 

bucal e prevenção de doenças da boca, avaliação social do idoso e prática de 

atividades de lazer. As atividades foram coordenadas pelo interventor deste projeto, 

com colaboração da equipe da unidade.  

Espera-se que o grupo ganhe coordenação própria, na qual os próprios 

idosos organizem as atividades e que a equipe auxilie apenas como um suporte nos 

momentos necessários. Também foram disponibilizados atendimentos diários 

prioritários para este grupo populacional, com acolhimento e encaminhamento para 

o profissional responsável. 



52 

A avaliação ao final dos quatro meses propostos para a intervenção é 

positiva. Até o final do período, 94 idosos foram cadastrados de 82 que foi a meta. 

Esta ação terá continuidade com a equipe da unidade logrando que o 100% de estas 

pessoas tenham atendimento e acompanhamento. Os dados da intervenção foram 

armazenados em uma planilha eletrônica que permite a avaliação mensal da 

intervenção. Algumas considerações importantes acerca da saúde dos idosos 

residentes na área de abrangência já podem ser identificadas neste início de 

avaliação da saúde dos idosos.  

Foi possível evidenciar que os idosos não realizam atividades de lazer. 

Assim, foi sugerido que sejam proporcionados atividades deste tipo, como por 

exemplo, passeios turísticos, confecção de artesanatos e encontros com outros 

grupos de idosos, fazer a casa do forró do idoso. Alguns problemas que foram 

observados durante a intervenção são: a falta de um laboratório no município, a falta 

de uma farmácia popular, as dificuldades com os atendimentos odontologia e a 

existência de muitos idosos sozinhos, precisando o município de uma estratégia 

para dar solução a qual pode ser a criação de uma casa de cuidado dos idosos 

durante o dia.   

Entendemos que a intervenção teve um bom resultado, pois a maioria das 

metas foi atingida e, com isso, o atendimento aos idosos tornou-se mais humanizado 

e qualificado, melhorando a atenção a essa população que tanto necessita. Também 

foi importante, pois esta ação normatizou o atendimento ao idoso e iniciou o 

cadastramento dos mesmos na área de abrangência, possibilitando para o futuro, o 

desenvolvimento de outras ações em saúde do idoso. Além disso, a intervenção já 

foi incorporada à rotina do serviço.  

4.3. Relatório da intervenção para comunidade 

Na Unidade Básica de Saúde José Ribamar de Freitas foi feito um projeto 

com o titulo A Qualificação da Atenção à Saúde do Idoso na equipe 1. 

Pavussu/PI.Apresentado ao Curso de Especialização em Saúde da Família, entre 

seu objetivo esta melhorar a qualidade da atenção à saúdedos idosos do município 

(pessoas maior de 60 anos), ampliar a cobertura de atendimento, melhorar o registro 

das informações, mapear os idosos de risco da área de abrangência e Promover a 

saúde dos idosos. O projeto foi apresentado em reunião feita na Unidade Básica de 
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Saúde com os integrantes da equipe, aproveitou-se a oportunidade para capacitar a 

equipe em o trabalho com este grupo de pessoas. Posteriormente foi dado início o 

cadastramento dos idosos da equipe e entregue a eles a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa; realizado a avaliação global, exame físico geral, identificação de risco 

de ter doenças crônicas e seu acompanhamento para ficar com controle, conforme 

protocolo do Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básica no. 19 – 

Envelhecimento e saúde da pessoa idosa, avaliação do grau de dependência do 

idoso, visitas as pessoas acamadas, avaliação com assistente social do município di 

os caso mais difícil que não tem apoio da família,  Também foi criado um grupo de 

idosos para a realização de atividades físicas, com encontros semanais, onde foi 

verificada a pressão arterial de todos os presentes e também foram tratados 

assuntos tais como: alimentação saudável, importância da prática de atividade física 

o uso adequado da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, controle de peso e 

pressão arterial (PA), prevenção de doenças, avaliação de saúde bucal e prevenção 

de doenças da boca, avaliação social do idoso e prática de atividades recreativas. 

As atividades foram coordenadas pelo interventor deste projeto, com colaboração da 

equipe da unidade. Espera-se que o grupo ganhe coordenação própria, na qual os 

próprios idosos organizem as atividades e que a equipe auxilie apenas como um 

suporte nos momentos necessários. Também foram disponibilizados atendimentos 

diários prioritários para este grupo populacional, com acolhimento e 

encaminhamento para o profissional responsável.  

 A avaliação, ao final dos quatro meses propostos para a intervenção, é 

positiva. Até o final do período, 94 idosos foram cadastrados de 83 que foi a meta. 

Esta ação terá continuidade com a equipe da unidade logrando que o 100% de estas 

pessoas tenham atendimento e acompanhamento.  

Os dados da intervenção foram armazenados em uma planilha eletrônica 

que permite a avaliação mensal da intervenção. Algumas considerações importantes 

acerca da saúde dos idosos residentes na área de abrangência já podem ser 

identificadas neste início de avaliação da saúde dos idosos. Foi possível evidenciar 

que os idosos não realizam atividades de lazer. Assim, foi sugerido que sejam 

proporcionados atividades deste tipo, como por exemplo, passeios turísticos, 

confecção de artesanatos e encontros com outros grupos de idosos, fazer a casa do 

forro do idoso.   
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Entendemos que a intervenção teve um bom resultado, pois a maioria das 

metas foi atingida e, com isso, o atendimento aos idosos tornou-se mais humanizado 

e qualificado, melhorando a atenção a essa população que tanto necessita. 

A comunidade teve uma boa aceitação do projeto, elogiou o serviço 

prestado, despertando curiosidade e sugerindo outras iniciativas como, por exemplo, 

a organização de outros grupos hipertensão e diabetes, atenção a mulher. 
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5. Reflexão crítica sobre seu processo pessoal de aprendizagem 

 

O curso foi muito importante para a minha prática profissional porque 

possibilitou um olhar diferenciado para o trabalho realizado na Unidade Básica de 

Saúde (UBS), a qualificação da assistência prestada, a coleta de dados, 

sistematização dos mesmos e a análise dos dados gerados, revertendo numa 

melhora da assistência prestada aos idosos, alem de ser uma atividade nova para 

me. Acho desenvolvimento do meu trabalho no curso foi muito gratificante e minhas 

expectativas iniciais em relação ao curso foram superadas no decorrer do mesmo, 

esperava que o curso fosse mais simples, que não tivesse uma abordagem tão 

ampla, possibilitando um aprendizado em cada etapa.  

O mais importante no curso foram às trocas de experiências com colegas de 

outros países, com culturas diferentes pelo com um mesmo objetivo levar uma saúde 

de qualidades as pessoas que mais precisam. Mostrando que independente do local, 

os problemas com a saúde, são os mesmos, as dificuldades são as mesmas 

sentidas pelos colegas. Uma de as atividades que considero importante foi o 

planejamento da intervenção, a aplicação desse planejamento e a realização do 

TCC. Apesar de ser algo que aprende porque não estava acostumado a fazer o 

trabalho de intervenção de esse jeito, acho muito interessante o acompanhamento 

de minha orientadora foi muito profissional,apesar de todas as dificuldades com o 

decorrer do curso ficamos com vontade de continuar estudando e aplicando o 

resultado desse estudo na prática profissional. 
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Anexo A – Ficha Espelho  
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Anexo B – Planilha de coleta de dados 
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Anexo C - Ficha do município 
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Anexo D– Documento do comitê de ética 
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Apêndice A - Controle de atendimento dos idosos 

      Mês  1 2 3 4 5 6 7 8 
Nome do 

Idosos 
I

Idade 
C

ACS ENDEREÇO 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 
C

M 
C

O 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

CM: Consulta Médica 

CO:Consulta Odontológica 


