
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS (UNA-SUS) - NÚCLEO DO CEARÁ 

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

YURI ARMIN CRISPIM DE MORAES 

 

AÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR NO PROGRAMA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE ARARI-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 

 

YURI ARMIN CRISPIM DE MORAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR NO PROGRAMA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE ARARI-MA 

Trabalho de conclusão de curso 

submetido à Coordenação do Curso de 

Especialização em Saúde da Família, 

modalidade semipresencial, 

Universidade Aberta do SUS (Una-SUS) 

- Núcleo do Ceará, Núcleo de 

Tecnologias em Educação a Distância em 

Saúde, Universidade Federal do Ceará, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de especialista.  

Orientadora: Prof.ª Dra. Raimunda 

Hermelinda Maia Macena. 

Co-orientador: Fernando Felix Calvet 

Campelo. 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YURI ARMIN CRISPIM DE MORAES 

 

AÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR NO PROGRAMA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE ARARI-MA 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Especialização 

em Saúde da Família, modalidade semipresencial, Universidade Aberta do SUS (Una-

SUS) - Núcleo do Ceará, Núcleo de Tecnologias em Educação a Distância em Saúde, 

Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção do título de 

especialista. 

 

Aprovado em: __/___/___ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dra. Raimunda Hermelinda Maia Macena (orientadora) 

Universidade Federal do Ceará  

 

_____________________________________ 

Prof.ª Ms. Luciana Albuquerque de Oliveira 

Universidade Federal do Maranhão   

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Lauber José dos Santos Almeida Junior 

Universidade Federal do Maranhão 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 

 

RESUMO 

 

Daqui a alguns anos, os idosos serão a grande maioria da população no Brasil e no mundo, 

o que representará uma demanda cada vez maior e pode sobrecarregar os serviços de 

saúde, aumentando a importância da atenção básica. A Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa é uma indispensável ferramenta para se evitar que isto ocorra, englobando outras 

ferramentas como a carteira do HiperDia e fornecendo mais suporte na rotina dos 

serviços. Desse modo, este presente trabalho pretende apresentar um plano de intervenção 

com o objetivo de incorporar a utilização desta importante ferramenta. Além disso, este 

plano objetiva promover assistência multiprofissional, neste nível de atenção, para 

melhorar a qualidade e aumentar a expectativa de vida dos idosos adscritos. Não sendo a 

primeira nem a última ferramenta definitiva para isso, busca-se, assim, aprimorar o que 

já ocorre em vários serviços. Através dos profissionais das várias instituições da atenção 

básica, pretende-se utilizar tecnologias leves, recursos acessíveis, instrumentos e estrutura 

já existentes. Almeja-se avaliação e capacitação dos profissionais de saúde para 

atividades rotineiras, diminuição da dependência e envelhecimento saudável dos usuários 

do SUS. Para isso, respeitou-se os aspectos ético-legais vigentes, durante o primeiro 

semestre de 2018, a partir da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha, do povoado 

Bonfim, em Arari, Maranhão, Brasil.  

 

Palavras-chave: Saúde do idoso. Atenção primária à saúde. Equipe de assistência ao 

paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In a few years, elderly people are going to be the large majority of the population in Brazil 

and the entire world. This represents an increasing demand and can overload health 

services, increasing the importance of primary care. The Health Book of the Elderly 

Person is an important tool to prevent this occurring. It includes other tools such as the 

Hypertension and Diabetes Folder and supports more the routine of these services. 

Therefore, this current paper aims to present an intervention plan that incorporates this 

important tool. In addition, this plan goals to promote the patient care team at this level 

of attention, to improve quality, and to increase the life expectancy of the local elderly 

people. Not being the first or the last tool for this purpose, it is sought to improve what 

already occurs in several services. Through the professionals of the many institutions of 

basic care, it is intended to use low technology and accessible resources. Also, it is desired 

to adopt existing instruments and structure, evaluation and training for routine activities, 

and the reduction of dependence and healthy aging. For this purpose, it is aimed to respect 

the current ethical and legal aspects, during the first half of 2018, from a primary health 

unit of the Brazilian public health system, Maria da Conceição Lopes Batalha, Bonfim, 

in Arari, Maranhão, Brazil.  

 

Keywords: Patient care team. Health of the elderly. Primary health care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a população idosa no Brasil já é maior que a população de crianças 

menores de nove anos, inversão que ocorreu em 2016. Estima-se que, daqui a alguns anos, os 

idosos serão a grande maioria da população no país e no mundo (IBGE, 2017b). Desse modo, 

a população mundial de idosos tem crescido de forma significativa e, no Brasil, segundo 

projeções para 2030, este aumento pode levar o país a ter a sexta maior população de idosos, 

que hoje já passa dos 30 milhões (IBGE, 2013). Esse avanço gera grande preocupação em nível 

de saúde pública, acarretando uma maior incidência de doenças crônicas e agravos advindos 

dessa faixa etária (BRASIL, 2006a).  

O Brasil adota um sistema de saúde híbrido, pois cerca de 80% da população utiliza 

o Sistema Único de Saúde (SUS) e 20% sistemas de saúde privados. Assim, considerando que 

85% dos problemas de saúde deveriam ter resolubilidade na atenção básica, grande parte da 

população utilizará os serviços de atenção primária em saúde do idoso no SUS, que terá uma 

demanda cada vez maior, devido à inadequação da assistência recebida e descontrole das 

doenças e suas sequelas (ALMEIDA; GIOVANELLA; NUNAN, 2011; FERREIRA; 

MATIOS; FILHO, 2015). Neste sentido, com a finalidade de obter o alcance de um modelo 

assistencial que conceda a articulação dos usuários e trabalhadores, o Brasil vem, desde a 

década de 70, apresentando mudanças na estrutura política de atenção em saúde 

(FRANCISCHINI; MOURA; CHINELLATO, 2008; RIBEIRO, 2007).  

Um importante marco para essa mudança foi a Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde, em 1978, também conhecida como “Conferência de Alma-Ata” 

(PEREIRA, 2011). A partir disto, o Brasil implanta, em 1994, o Programa Saúde da Família 

(PSF), que posteriormente viria a se transformar na Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF 

consagra-se, portanto, como tática de mudança do modelo assistencial (de hospitalocêntrico 

para sanitarista) e reorganização da atenção básica no país dentro da política nacional 

(RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004).  

Envelhecer de forma saudável representa um trabalho bem difícil, mas que traz por 

finalidade alcançar uma adequada melhora da morbimortalidade da pessoa idosa. Por isso, 

deve-se ter em mente que o idoso não é um adulto com mais idade e muitos sinais e sintomas 
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não devem ser analisados da mesma forma que no adulto. Isto porque o ato de envelhecer 

provoca uma série de alterações naturais, anatômicas e rotineiras que reduzem a habilidade de 

cultivar hábitos de vida saudáveis (SCHMITZ, 2011).  

Com o passar dos anos, os idosos sofrem diversas alterações fisiopatológicas a nível 

metabólico (como redução da densidade óssea e aumento da adiposidade), o que os torna mais 

vulneráveis à instalação de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), levando ao aumento 

de internações hospitalares. Estas alterações tiveram um importante papel para que, na segunda 

metade do século XX, as DCNTs fossem responsáveis por 60% de todos óbitos no mundo 

inteiro e por 80% nos países em desenvolvimento (VIEGAS; PENNA, 2012).   

Estudos mostram que as DCNTs podem induzir a distúrbios nutricionais, alterações 

psíquicas, sedentarismo, diminuição da função cognitiva e autonômica e, assim, reclusão social 

(ARNOLD et al, 2010; SANTOS et al, 2013; BENEDETTI et al, 2008).  

Em estudo realizado com idosos no Sul do Brasil, Grillo et al. (2014) encontraram 

prevalências de 56,4% de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 33% de dislipidemia e 20,5% 

de diabetes mellitus (DM). De modo a reduzir estas morbidades, é indispensável traçar um 

programa de prevenção em saúde do idoso (ASSIS, 2002).  

A inclusão da pessoa idosa em uma atenção integral em saúde, com mudanças de 

estilo de vida, é uma ótima maneira de restringir e precaver o aumento da dependência na 

realização de tarefas rotineiras que o ato de envelhecer pode causar (SÍCOLI; NASCIMENTO, 

2003). Neste sentido, o princípio da integralidade retrata a importância da atenção básica e dos 

direitos de cada cidadão, devendo contemplar o essencial para o cuidado à saúde com dignidade 

(SILVA; BEZERRA; TANAKA, 2012). Desta forma, a atenção primária à saúde (APS) tem 

sido considerada como um conjunto de valores e princípios que determinam a orientação do 

desenvolvimento do atendimento multiprofissional de saúde por todo o mundo (AITH, 2013).  

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) estabelece o trabalho em equipe como um 

princípio fundamental na área da APS. Portanto, a APS se expandiu e se fortaleceu por meio da 

Estratégia Saúde da Família. Deste modo, a ESF configura-se como um dos itens da estratégia 

de expansão da APS, tendo no trabalho multiprofissional um dos pilares indispensáveis para a 

reorganização do processo de trabalho (MARQUESA et al, 2007). Um dos embasamentos para 

o rearranjo estrutural da atenção à saúde no SUS, bem como no desenvolvimento de práticas na 
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ESF, é o formato do trabalho em equipes multiprofissionais e interdisciplinares (ARAUJO; 

ROCHA, 2007).  

As equipes de ESF possuem como pressupostos essenciais a promoção de 

atendimentos irrestritos, continuados e com eficiência, atendendo às demandas de saúde da 

comunidade adscrita, com enfoque familiar. Neste intuito, para os pressupostos supracitados, é 

necessário um atendimento interdisciplinar, procedimentos situacionais da vivência na 

comunidade e planos de intervenções. Além disso, é preciso uma coordenação das atividades, 

partilha das decisões, bem como o fomento e o desempenho da organização social 

(MARQUESA et al, 2007).  

Desta forma, trabalhando com os membros da ESF e do Núcleo de Apoio a Saúde 

da Família (NASF), entre outros órgãos representativos, estudos recentes com idosos pretendem 

contribuir para identificação dos agravos mais frequentes na população idosa e sua intervenção, 

com intuito de intensificar as ações de promoção e prevenção em saúde e, assim, cumprir o 

princípio da integralidade, um dos pilares do SUS (BRASIL, 2006b).  
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2 PROBLEMA 

 

O envelhecimento da população tornou-se um evento marcante neste século, tanto 

para países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento. Existem, no entanto, 

significativas diferenças entre estes. Nos primeiros, o ato de envelhecer se deu acompanhado 

de melhora na qualidade de vida. Porém, nos demais, esse desenvolvimento ocorre de modo 

acelerado, sem um período adequado para reestruturação social, especialmente no campo da 

saúde, que precisa se adequar às novas demandas, o que se torna evidente em municípios do 

interior do Brasil e também em Bonfim, Arari/MA. Nesse contexto, traçar um projeto de ações 

com base no Plano Nacional de Saúde (PNS) apresenta-se como alternativa para melhoria dos 

serviços públicos de saúde, em especial aos idosos (GENIOLE et al., 2011; RIBEIRO, 2007; 

VANZELA; NASCIMENTO; SANTOS, 2018).  

Assim, a atenção à saúde tem as políticas bem delineadas. Porém, somente isto não 

é o bastante para garantir a qualidade da atenção. É preciso mudanças no cenário 

socioeconômico, a fim de reduzir as iniquidades e melhorar o acesso aos serviços públicos de 

saúde (GENIOLE et al., 2011; FERREIRA; MATIOS; FILHO, 2015). É necessário que o 

serviço de gestão municipal, os profissionais da atenção básica, as universidades e a população 

unam esforços para garantir a qualidade de vida de nossos idosos. A implantação da ESF, com 

foco principal na APS, estabeleceu-se como uma ação pioneira. Isto porque, divergindo de 

outras nações as quais, assim como o Brasil, fundamentaram seus princípios na APS, a ESF 

implica em assistência interdisciplinar e em conjunto (CAMPOS; CHERCHIGLIA; AGUIAR, 

2002).   

Em Arari/MA, cidade com mais de 29 mil habitantes, foram realizados esforços 

para suprir a grande demanda do único NASF da cidade e do Centro de Reabilitação (IBGE, 

2017a). Devido à enorme sobrecarga destes serviços, criou-se um segundo NASF, no começo 

de 2018, com mais uma equipe multiprofissional. Além disso, foi inaugurada mais uma UBS, 

em uma área com bastante demanda também, com uma equipe de ESF, que começou suas 

atividades em julho deste ano.  

Logo, adotar assistência multidisciplinar em saúde do idoso é uma medida 

necessária, pois, em virtude do decréscimo da natalidade e aumento da expectativa de vida, a 
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população de idosos vem crescendo, cada vez mais. Por essa razão, as equipes precisam ter 

condições para atender adequadamente esta demanda, a fim de estabelecer competências para 

prestar assistência apropriada a esta parcela da população (ARAUJO; ROCHA, 2007).  

Ultimamente, os idosos da atenção básica no SUS contam com a caderneta do 

Programa HiperDia (hipertensão e diabetes) do Ministério da Saúde. Este programa é o único 

que tem reunido, na prática e fora dos prontuários dos serviços, informações sobre os portadores 

dessas doenças crônicas, dos quais a maioria são idosos. (BRASIL, 2014). Porém, isto só ocorre 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que este programa está no cronograma semanal. 

Isto porque, nas UBSs que não possuem cronograma semanal, como a de Bonfim, Arari/MA, a 

caderneta do hipertenso e diabético não é atualizada com frequência necessária, além de possuir 

poucas informações (FEIJÓ, 2016). 

Entretanto, além da Caderneta do HiperDia, o SUS disponibiliza a Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa (CSPI). Esta última é mais completa que a primeira e, com ela, é possível 

ao profissional fazer um acompanhamento mais eficiente das várias situações em que os idosos 

se encontram (FEIJÓ, 2016; BRASIL, 2018). No entanto, esta caderneta não é utilizada na área 

de abrangência de estudo pela equipe de ESF da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha.  

No que diz respeito ao diagnóstico situacional e levantamento de dados realizados 

pela equipe de Bonfim, Arari/MA, a área de abrangência referida conta com uma população 

significativa de 133 idosos, que necessitam de cuidados multiprofissionais de saúde com grande 

frequência. Aproximadamente metade dos idosos do território não são alfabetizados (46,6%; 

n=62), com uma alta taxa de morbimortalidade por complicações cardiometabólicas, câncer e 

doenças do aparelho locomotor. Encontrou-se, na área, uma taxa de hipertensos de 64,6% 

(n=86), dislipidêmicos de 18,8% (n=25), diabéticos de 11,3% (n=15), cardiopatas de 7,5% 

(n=10), obesos de 8,3% (n=11), neurossequelados de 1,5% (n=2), portadores de artropatias de 

19,5% (n=26) e osteoporose de 24,8% (n=33). Além disso, ocorreram 2 mortes por câncer em 

idosos entre 2010 e 2017 devido, em grande parte, à falta de estrutura para prevenção primária, 

secundária e terciária, as quais poderiam ser facilitadas pela CSPI (através do acompanhamento, 

por exemplo, da perda ponderal e exames). Dessa forma, não foi instituído um plano de cuidado 

para a população idosa, pois o atendimento oferecido ao idoso tem sido focado no tratamento 

das doenças pré-existentes, de forma hospitalocêntrica (queixa-conduta) (MORAES, 2018).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

É necessário intervir na rotina das UBSs devido à alta demanda, cada vez maior, de 

idosos em situação de vulnerabilidade, abandono e negligência. Isto implica significativamente 

para o isolamento social e familiar do idoso, acarretando em piora dos seus agravos, sobretudo 

nos pacientes portadores de doenças crônicas, a grande maioria desta faixa etária (BRASIL, 

2006b). As doenças crônicas, dentre elas o câncer e a síndrome metabólica, em 2009, por 

exemplo, atingiam 75,5% da população brasileira de idosos, sendo 69,3% homens e 80,2% 

mulheres (IBGE, 2009). 

De acordo com Vanzela e colaboradores (2018), o aumento da taxa de mortalidade 

e prevalência relativa por DCNTs ocorreu, concomitantemente, ao aumento da proporção de 

idosos e diminuição da proporção de jovens e da taxa de fecundidade na população brasileira. 

Entre 1960 e 1991, o índice de envelhecimento saltou de 11,2% para 44,8% no Brasil. Ao 

mesmo tempo, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório aumentou de 11,8% 

para 29,8%; a taxa de mortalidade por neoplasias malignas aumentou de 8,1% para 13,06% e a 

taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, agravos mais relacionados a 

população mais jovem, diminuiu de 25,9% para 5,8%. (VANZELA; NASCIMENTO; 

SANTOS, 2018).  

Na área adscrita pela equipe Bonfim, Arari/MA, a quantidade de idosos verificada 

foi de 133 (9% da comunidade), em 2018, o que representa uma quantidade maior que a soma 

de crianças em puericultura, ou seja, menores de 5 anos (n=112; 7,5%) e gestantes da área 

(n=11; 0,74%). Não houve internação ou óbito de criança ou gestante alguma, durante os 

últimos 8 anos na área de Bonfim, por problemas com pré-natal e/ou puericultura. Quando 

ocorrem, a maioria dos óbitos de jovens, em Bonfim e adjacências, se devem a causas externas, 

principalmente afogamentos, facilitados pelo fato de se tratar de uma área que se situa às 

margens da foz de um profundo rio com vegetação de manguezais e areia movediça em seu 

leito, o Rio Mearim. Da mesma forma, quando acontecem, as intercorrências com gestantes são 

causadas, em sua maioria, por gargalos na rede de referência e contra referência em saúde da 

mulher (MORAES, 2018).  
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Observa-se, na verdade, uma quantidade de óbitos e internações bem maior de 

idosos do que de usuários com menos de 60 anos de idade, principalmente quando se leva em 

consideração as causas internas e/ou evitáveis. Apesar disso, as equipes e gestores da atenção 

básica de Bonfim e de Arari continuam dando ênfase aos programas de saúde da criança e da 

mulher, deixando de lado o programa de saúde do idoso e a CSPI. Durante os atendimentos, 

por exemplo, as carteiras da criança e das gestantes sempre são preenchidas e/ou atualizadas, 

mas não se utiliza a caderneta do idoso na rotina da equipe Bonfim, como dito anteriormente 

(MORAES, 2018).  

Até o momento, não foram elaboradas estratégias de incorporação de mudanças no 

estilo de vida, como alimentação adequada e exercícios físicos regulares, na fase senil, no 

território estudado. Não há, por exemplo, um método que promova uma avaliação integral do 

idoso, englobando aspectos nutricionais, acuidade visual e auditiva, sexualidade, vacinação, 

saúde bucal e mental, sistema locomotor e avaliação funcional. Tais avaliações seriam 

possíveis, caso a CSPI fosse de fato utilizada, visto que apresenta tais recursos (BRASIL, 

2017a). Além disso, as UBSs possuem papel fundamental na prevenção e controle das DCNTs, 

através de atividades da atenção primária que estimulem hábitos saudáveis, proporcionando 

maior longevidade aos idosos (GRILLO et al., 2014).   

Desta forma, o preenchimento e utilização da CSPI são necessários para que estes 

usuários saiam de seus ciclos viciosos, possam manter vínculos sociais, realizar atividades 

supervisionadas e ter um melhor acompanhamento profissional. Tal medida irá proporcionar 

melhora da expectativa e qualidade de vida dos idosos na atenção básica, sobrando mais tempo 

e recursos para os outros usuários do SUS (BRASIL, 2006a).  

Diante do exposto, pretende-se intervir no cronograma e na rotina dos serviços de 

atenção básica, principalmente da ESF Bonfim, incentivando hábitos saudáveis e preenchendo-

se a caderneta de saúde do idoso, neste nível de atenção em saúde, a partir de uma UBS modelo 

(UBS Maria da Conceição Lopes Batalha). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção que subsidie o desenvolvimento de ações 

multiprofissionais e interdisciplinares, no programa de atenção à saúde do idoso, na Estratégia 

Saúde da Família da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha, no povoado Bonfim, 

município de Arari, Maranhão. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar diagnóstico situacional dos dados da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa da 

população de idosos atendidos pela equipe de Estratégia Saúde da Família da UBS 

Maria da Conceição Lopes Batalha; 

 Propor uma intervenção educativa sobre ações multiprofissionais no programa de 

atenção à saúde do idoso para profissionais da ESF e Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), na Estratégia Saúde da Família da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha, 

no povoado Bonfim; 

 Propor uma estratégia educativa multiprofissional e interdisciplinar para o 

desenvolvimento de ações de autocuidado entre os idosos atendidos, na Estratégia 

Saúde da Família da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha. 
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5 ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 

 

A nova representação demográfica, na qual se sobressai o avanço do contingente 

de idosos acima de 60 anos, tem feito nascer novas demandas, quando outras necessidades 

básicas não são atendidas, tais como alimentação, moradia e saneamento. (PASKULIN; 

VIANNA, 2007). Diante do processo de envelhecimento da população brasileira, verificou-se 

a urgência de reformulação dos serviços e programas de saúde que pudessem atender a demanda 

do novo perfil epidemiológico do país (VANZELA; NASCIMENTO; SANTOS, 2018).  

Assim, no final dos anos noventa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

começou a empregar a definição de “envelhecimento ativo”, procurando abranger atenção à 

saúde e demais aspectos relacionados aos idosos. O envelhecimento ativo pode ser entendido 

como o procedimento de aumento das adequações de saúde, informação e cautela, com a 

finalidade de prover melhoria da qualidade de vida ao passo que os usuários adquirem mais 

idade (GENIOLE et al., 2011). 

O conceito de envelhecimento ativo se aplica a pessoas ou a grupos populacionais. 

Esta forma de enfrentar o envelhecimento oferece às pessoas uma nova percepção das suas 

capacidades, em relação ao seu bem-estar psicológico, físico e social durante os anos, 

permitindo-lhes participar da sociedade conforme as suas necessidades, interesses e 

capacidades. Além do mais, o envelhecimento ativo confere proteção aos idosos, 

proporcionando segurança e cuidado quando necessário (AZEVEDO, 2015; WHO, 2005). Em 

Bonfim, a maioria dos idosos são trabalhadores da agropecuária aposentados, que não 

envelheceram de forma ativa, mas que contam hoje com vários direitos, benefícios, programas 

e serviços públicos e privados (MORAES, 2018).  

No século XX, com o avanço dos sistemas de saúde e das políticas sociais, nasce a 

diretriz da integralidade. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) proporcionou acesso e 

articulação a todas as ações e níveis de atenção à saúde, fazendo emergir diversas normas que 

beneficiaram os idosos (SILVA; BEZERRA; TANAKA, 2012). Esses regimentos ganharam a 

denominação de leis infraconstitucionais. Inclui-se, como padrões dessas normas que 

favoreceram a pessoa idosa, a Portaria Federal de nº 810/89, que regulamenta e uniformiza os 

estabelecimentos que acolhem a pessoa idosa; a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
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de 1993, que garante assistência e benefícios aos indivíduos em maior vulnerabilidade social, 

normatizando o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência e 

pessoas acima de 65 anos (OTTONI, 2012).  

O Estatuto do Idoso, promulgado através da Lei 10.741/2003, materializou os 

direitos assegurados na CF/88, principalmente na tentativa de proteger o idoso em posição de 

risco social, adotando o envelhecimento como um direito particular e a sua proteção como um 

direito social, através da obrigatoriedade da União em promover ao idoso assistência à vida e à 

saúde (GENIOLE et al., 2011). 

Antes da promulgação do Estatuto do Idoso, só existia a Lei 8.842/1994, que 

abordava somente diretrizes de política relativas aos idosos, omitindo diversas demandas 

necessárias ao direito pleno desta população. Deste modo, com o surgimento do Estatuto do 

Idoso, estabeleceu-se preferências às normas protetoras ao idoso, estabelecendo desde 

prioridade em atendimentos até mesmo respeito à moral, integridade física e psíquica (FILHO; 

RAMALHO, 2011). 

Para o programa de ações na saúde, baseado na integralidade, equidade e 

universalidade, fazem-se necessárias estratégias de profilaxia das DCNTs. Além disso, é 

preciso promoção da saúde e não somente tratamentos para agravos já instalados. A organização 

desses mecanismos deve ser partilhada entre os sujeitos, seus familiares, os serviços de saúde 

e governo (PASKULIN; VIANNA, 2007). Sabendo disso e conhecendo a importância da 

população de idosos, o SUS formulou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), 

através da Portaria GM/MS nº 2.528, de outubro de 2006, que possui como principal objetivo 

resgatar, assegurar e proporcionar a autonomia e independência da pessoa idosa, orientando 

ações em grupo e particulares de saúde para esta meta (GENIOLE et al., 2011). 

A PNSPI apresenta-se em sintonia com os princípios do SUS regulamentados pela 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080). A PNSPI possui como princípios norteadores o incentivo 

ao envelhecimento ativo e saudável, integralidade à saúde do idoso, atenção domiciliar e 

acolhimento preferencial, respeitando-se critérios de risco, fortalecimento da participação 

social e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, dentre outras providências (BRASIL, 

2006). 
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Cerca de 30% dos idosos sofrem com quedas evitáveis todos os anos. Esse 

percentual alcança 40% das pessoas idosas maiores de 80 anos de idade e 50% dos que moram 

em Instituições de Longa Permanência (ILP). Dentre os idosos que sofrem quedas, 

aproximadamente 2,5% demandam hospitalizações e, destes, apenas 50% irá sobrevier depois 

de um ano (GENIOLE et al., 2011; VANZELA; NASCIMENTO; SANTOS, 2018).  Desta 

forma, conhecer as carências de uma população idosa em desenvolvimento pode ajudar na 

promoção de políticas de saúde locais mais apropriadas (PASKULIN; VIANNA, 2007). 

Em 2006, foi publicado o pioneiro Caderno de Atenção Básica número 19 

(Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa) e, em 2007, a 1ª edição da CSPI. Em 2013, já havia 

sido observada uma urgência em melhorias na segunda edição da CSPI publicada em 2011, que 

possuía apenas 24 páginas. Nela, foram implantadas características sobre qualidade e hábitos 

de vida, bem como orientações para o autocuidado. Além disso, a CPSI foi constituída como 

uma ferramenta de acompanhamento longitudinal das condições de saúde do idoso. Cada edição 

da caderneta teve mais de 1 milhão de impressões distribuídas em quase todos os municípios 

brasileiros. Porém, em sua 4ª edição, lançada em 2017 com mais do que o dobro de páginas (60 

ao todo), houve distribuição de quase 4 milhões de cadernetas pelo país. Mesmo assim, esta 

quantidade (cerca de 7 milhões) ainda é insuficiente para a demanda de mais de 30 milhões de 

pessoas idosas no país. Logo, nesses seus 11 anos de existência, a CSPI teve bastante melhorias, 

porém necessita de uma cobertura bem maior para que continue evoluindo como ferramenta de 

trabalho para integralidade, universalidade e equidade em saúde (BRASIL, 2018). 

Desse modo, a CSPI é adotada como forma de ampliação do acesso ao cuidado 

integral, permitindo planejar as linhas de cuidado ao idoso. Melhora-se também a 

acessibilidade, acompanhamento e fortalecimento de ações para promoção do envelhecimento 

ativo com foco na atenção básica. Atualmente, tendo capacidade para atender apenas cerca de 

25% dos idoso, a CSPI tem funcionado como uma ferramenta de transição para o prontuário 

eletrônico, em equipes que não contam com este recurso de informática ainda. Além disso, 

poderá servir como base e modelo para o atendimento multidisciplinar em saúde do idoso, 

durante visitas domiciliares, mesmo após o advento dos aplicativos sincronizados ao prontuário 

eletrônico em dispositivos portáteis (VANZELA; NASCIMENTO; SANTOS, 2018). 

Com isso, a CSPI torna-se uma ferramenta que auxilia a reconhecer, como dito 

anteriormente, pessoas idosas que sofrem quedas mais frequentemente e se tornam acamadas. 

Na visita domiciliar, o ACS pode apontar esses problemas e encaminhar para a equipe de APS, 
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como ocorre de forma um pouco prejudicada na equipe Bonfim, em virtude da não utilização 

da CSPI (GENIOLE et al., 2011). A CSPI torna-se, ainda, uma ferramenta importante para 

organização, por até cinco anos, das informações sobre o usuário e para manter a adesão, a 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde (BRASIL 2018). 

A maioria dos idosos que não contam com este tipo de ferramenta tende a ter uma 

prevalência subestimada de vários agravos negligenciados, tendo-se como consequência 

maiores índices de depressão, quando os idosos se isolam do convívio familiar e social 

agravados pela ociosidade, incapacidade física, complicações de doenças crônicas, 

sedentarismo e alimentação inadequada (BRASIL, 2016). Além do não preenchimento da 

CSPI, o acesso, a ausência de marcação de atendimentos e ausência de classificação de risco 

são outros obstáculos observados em Bonfim e em muitos outros serviços de saúde. Aliás, a 

quantidade insuficiente de profissionais (quase nenhum concursado e contratados 

sobrecarregados em Arari e grande parte do país) em relação à demanda de usuários resulta em 

uma baixa adesão, contribuindo assim para complicações dos agravos existentes (FERREIRA; 

MATIOS; FILHO, 2015).   

Assim, torna-se indispensável que os serviços de saúde sejam capacitados para 

manejar características específicas da saúde do idoso, diferenciando situações de 

vulnerabilidade, promovendo prevenção primária e aferindo a funcionalidade da pessoa idosa 

(GENIOLE et al., 2011). 
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6 AÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR NA ATENÇÃO 

BÁSICA: experiências de sucesso 

 

No atual modelo assistencial, abrange-se a preferência conferida a ações 

interdisciplinares para assegurar um enfoque irrestrito do processo saúde-doença. Assim, trata-

se de uma circunstância que carece de transformações estruturais para a consolidação do SUS 

e para a intervenção por meio de ações coletivas expressas pela dinâmica da realidade social 

(SILVA; LIMA, 2012). Desta forma, a APS e a saúde da família surgem como estratégias 

essenciais ao reavaliar práticas e ações dos profissionais de saúde para que estes tenham como 

finalidade principal a produção do cuidado integral (SOUZA et al., 2015). 

Porém, apesar de a saúde da família surgir com o objetivo de remodelar a atenção 

básica através da integralidade, observa-se uma fragmentação deste princípio. Esta 

fragmentação reporta a influência dos modelos de atenção, vistos como insuficientes para 

atender à complexidade e disparidade dos problemas de saúde da população (SILVA; 

BEZERRA; TANAKA, 2012).  

O vínculo vem a ser uma relação interpessoal entre usuário e profissional ao longo 

do tempo. O trabalho multiprofissional centrado em ações integrais de saúde favorece o 

fortalecimento desse vínculo e possibilita às equipes de ESF maior abrangência na ampliação 

do processo saúde/doença com intervenções que vão além de medidas curativas. Portanto, é 

necessário um melhor aproveitamento de experiências consolidadas de outros serviços (de 

saúde da mulher e da criança) para os serviços de saúde do idoso (VIEGAS; PENNA, 2012). 

Todavia, a assistência em saúde é conduzida para aspectos subjetivos diferentes do 

que é visto pelos profissionais em sua formação acadêmica, fazendo-se necessárias mudanças 

de alguns paradigmas na construção de um novo olhar profissional (SOUZA et al., 2015). Neste 

sentido, o Ministério da Saúde (MS) propõe uma modificação na preparação dos futuros 

profissionais sob o ponto de vista do trabalho interdisciplinar para o SUS. Dentre estas políticas, 

estão o Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRO-SAÚDE) e o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE). Em Arari, as poucas 

capacitações práticas para profissionais de saúde que ocorreram, nos últimos anos, abordaram 

apenas temas como hanseníase e tuberculose, sem muita influência desses programas federais, 

mas por iniciativa da secretaria estadual de saúde e não da municipal (BRASIL, 2006).  
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Deste modo interdisciplinar, oficializa-se a parceria entre Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação e Cultura, cujas finalidades consistem em: promover a formação 

profissional articulada à ESF; facilitar a metodologia de conexão entre a formação, os serviços 

prestados e a sociedade e instigar a inclusão das carências dos serviços na produção científica 

nos cursos de graduação e pós-graduação (SILVA; LIMA, 2012). 

Diante disso, cabe aqui destacar algumas ações do Programa PET-SAÚDE que 

obtiveram êxito ao se proporcionar a experiência desses estágios no âmbito de um 

remodelamento de assistência pautado na interdisciplinaridade. Em estudo realizado por Souza 

et al. (2015), destaca-se a atuação e necessidade de inserção do fisioterapeuta na ESF. Desse 

modo, estes profissionais podem atender uma maior demanda e, portanto, promover melhor 

qualidade de vida à população, trabalhando junto à equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

A atuação do fisioterapeuta, segundo o estudo, poderá propiciar maior resolubilidade nas ações 

interdisciplinares junto à ESF, o que fortalece a equipe como apoio na atenção básica (SOUZA 

et al., 2015).  

Já em Silva e Lima (2012), aborda-se um relato de experiência sobre o serviço 

social e a intervenção em equipe multiprofissional na atenção básica à saúde. 

Metodologicamente, a pesquisa compreendeu dois momentos: ações específicas e ações em 

grupo multidisciplinar. Estas ações são pautadas por projeto coletivo, em que as ações 

específicas foram organizadas e desenvolvidas de acordo com as particularidades disciplinares 

de cada curso envolvido. Além disso, foram utilizados grupos multidisciplinares compostos 

para realizar interação entre dois ou mais cursos, objetivando a interdisciplinaridade como 

medida político-pedagógica de cada curso e da vivência na atenção básica (SILVA; LIMA, 

2012). 

Em Pereira et al. (2015), outro estudo realizado a partir de ações do PET-SAÚDE, 

avalia-se a impressão dos participantes do referido programa sobre o ensino acadêmico e a 

vivência multiprofissional, a partir de pesquisa desenvolvida sobre as condições de saúde dos 

escolares. Esta pesquisa é descrita com base no Programa Saúde na Escola (PSE), incorporando 

tutores e monitores de vários cursos de graduação, junto a trabalhadores de distintas áreas das 

redes públicas de saúde e educação, dentro de uma perspectiva interdisciplinar (PEREIRA et 

al., 2015). 
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Cotta et al. (2017) apresentam um relato de experiência da atuação de acadêmicos 

de medicina em trabalho interdisciplinar no controle da HAS. O trabalho baseou-se em três 

etapas integrantes: estudo observacional – com intuito de conhecer o território e as necessidades 

locais; palestras dialogadas – sobre temas importantes para o controle da HAS; e consultas 

individualizadas – com um olhar crítico e escuta ativa e qualificada dos estudantes e equipe de 

saúde, respeitando a singularidade de cada pessoa (COTTA et al., 2017).  

Neste estudo, foram encontradas diversas falhas no uso de medicamentos anti-

hipertensivos, devido à falta de acompanhamento frequente pelos profissionais. Após a 

realização das intervenções, 86% das pessoas atendidas tiveram redução nos valores 

pressóricos. Os resultados revelam a importância de assistência contínua e longitudinal dos 

portadores de HAS e a relevância do internato médico em serviços de APS, tendo em vista a 

capacitação dos futuros médicos e a experiência de trabalho interprofissional. Ademais, o 

estudo demonstra a importância da APS, como porta de entrada dos indivíduos na assistência à 

saúde e como local onde a prevenção de complicações deve ser instituída (COTTA et al., 2017). 

Assim como a presença acadêmica se faz necessária na APS, outros profissionais 

vêm sendo indispensáveis no fortalecimento das equipes da ESF, tais como psicólogos, 

fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, etc. (PEREIRA et al., 2015; ROCHA; 

ALMEIDA; FERREIRA, 2016). Neste sentido, percebemos que a relação ensino-pesquisa-

extensão é a base que molda o ensino profissional e humano. O estudante deixa de ser passivo 

no recebimento de conhecimento, tornando-se participativo e crítico quanto a sua forma de 

atuação na futura prática profissional (PEREIRA et al., 2015).  

Deste modo, Rocha et al. (2016) propõem possibilidades de atuação do psicólogo 

no âmbito da APS. Destaca-se que este pode atuar compondo a equipe de ESF ou, ainda, atuar 

como apoio matricial proporcionando suporte técnico especializado através do NASF e Centro 

de Apoio Psicossocial (CAPS). O psicólogo pode atuar, não somente de forma individual, mas 

também de forma integrada, junto a outros profissionais, através de consulta conjunta com 

médico da ESF ou, ainda, com o psiquiatra (ROCHA; ALMEIDA; FERREIRA, 2016). 

Ademais, percebe-se que a ESF representa um recurso fundamental e promotor de 

mudanças, ao passo que defende a integralidade como princípio distinto para reorganização das 

práticas. Integralidade, por sua vez, implica no compromisso resultante de práticas voltadas às 

necessidades objetivas e subjetivas das pessoas, em seu meio social, alcançadas e transformadas 
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em ações por um grupo interdisciplinar, como a equipe de saúde da família. Ainda, o princípio 

da integralidade, no SUS, consiste na abordagem da saúde do ser humano como um todo, com 

atenção aos seus vários sistemas e órgãos físicos e psíquicos, dentro do possível. Na atenção 

básica, até onde vai a competência de cada profissional e nível de atenção, busca-se também 

atender através dos vários níveis de prevenção (do primário ao quaternário) (SANTOS; 

MISHIMA; MERHY, 2018).  
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7 METODOLOGIA 

 

7.1. Tipo, local, período e objeto de estudo 

Aborda-se o tema através de um plano de intervenção em saúde do tipo pesquisa-

ação, realizado com usuários do SUS acima de 60 anos cadastrados na equipe de Estratégia 

Saúde da Família da UBS Maria da Conceição Lopes Batalha, no povoado Bonfim, 

município de Arari, Maranhão. O período da intervenção ocorrerá de janeiro a agosto de 

2018. 

 

7.2. Cenário de estudo 

O presente plano de intervenção será desenvolvido na cidade de Arari/MA, que 

possui 29.388 mil habitantes e destaca-se na região da baixada maranhense em termos de 

crescimento e desenvolvimento (IBGE, 2017a; BRASIL, 2017b). No tocante à saúde, o 

município vem acompanhando o processo de Reforma Sanitária, está habilitado na gestão 

plena do sistema municipal e detém uma rede de serviços de saúde com foco da atenção 

voltado para a APS, a cargo da ESF. 

 

Atualmente a Estratégia Saúde da Família, foco da atenção em nível primário, 

conta com 11 equipes da ESF e de saúde bucal, 02 Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), 01 Centro de Apoio Psicossocial tipo 1 (CAPS 1) e um Centro de Reabilitação 

distribuídos em 15 unidades de APS, envolvendo unidades básicas de saúde, centros de saúde 

e postos de saúde. Essa rede atinge hoje uma cobertura populacional de 100% na ESF e APS 

(IBGE, 2017a; BRASIL, 2017b). 

O quadro abaixo (figura 1) resume os principais problemas detectados e as 

respectivas justificativas da intervenção, com frequência rotineira de avaliação (MORAES, 

2018).   
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Figura 1 – Problemas e respectivas justificativas de intervenção. Arari/MA, 2018. 

PROBLEMA DETECTADO  JUSTIFICATIVA DA INTERVENÇÃO 

Déficit de uso da 4ª. Edição (2017) da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa. 
 Organizar as informações para o acompanhamento 

dos idosos. 

 Facilitar a comunicação entre profissionais e 

acompanhantes do idoso. 

Não existência de avaliação de casos conjuntamente 

com Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 
 Facilitar a atuação multidisciplinar e cuidado integral. 

Atendimentos por demanda espontânea.  

 

 Cobertura de 100% das DCNTs.  

 Aproveitamento do tempo.  

 Efetividade no uso de recursos.  

 Programação do transporte. 

Visitas domiciliares não agendadas.  Planejar prioridades nas escalas de visitas, de forma 

eficiente.  

 Decidir condutas urgentes de forma mais efetiva. 

Idosos com alterações de PA (pressão arterial) e 

glicemia. 
 Reduzir morbimortalidade e melhorar a qualidade de 

vida dos usuários.  

 Reduzir custos econômicos. 

 

Hábitos, atitudes e estilo de vida não saudáveis.   Tratamento dietético não medicamentoso.  

 Menores complicações e internações.  

 Economia e gastos com medicamentos. 

Baixa adesão e participação no tratamento.  Controle, satisfação de pacientes, familiares e equipe 

de saúde. 

Fonte: Próprio autor. 

 

7.3. População e amostra 

A população do estudo teve como base um universo finito, representado por 133 

idosos (N=133) da área de atuação (Bonfim e adjacências), que representa cerca de 9% da 

população local. Dessa quantidade, 86 (64,6%) são hipertensos e 15 (11,3%) são diabéticos 

(MORAES, 2018).  

Para determinação do tamanho da amostra, foi utilizado o cálculo proposto por Rea 

& Parker (2000), considerando-a do tipo randômica estratificada e respeitando-se os critérios 

para inclusão, como ter mais de 60 anos e morar na área adscrita. Serão excluídos do estudo 

idosos que não forem localizados no território adscrito, durante a realização do plano de 

intervenção. 
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Desta forma, foi considerado um intervalo de confiança em contagens de 95% 

(alfa/erro tipo II), um erro absoluto amostral (beta/erro tipo I) de 20%, prevalência de fatores 

associados (HAS e DM) de 37,9% e adição de 25% para possíveis perdas ou recusas, de acordo 

com a equação a seguir: 

 

Onde: n – amostra calculada (20 idosos); Zα – variável normal padronizada 

associada ao nível de confiança (1,96); P – prevalência dos fatores associados às causas dos 

problemas (37,9%); Q – complementar da prevalência, ou seja, variável associada a chance de 

acerto (1 - P); N – população (133 idosos); E – erro amostral (20%).  

Portanto, partindo do total de 133 pessoas idosas, a amostra calculada foi de 

aproximadamente 20 idosos adscritos na área. Somando-se 25% referente às eventuais perdas 

ou recusas, o tamanho mínimo da amostra para este estudo foi definido por 25 idosos 

respeitando-se os critérios de inclusão e exclusão.  

 

7.4. Intervenção 

Os profissionais participantes do projeto de intervenção serão os profissionais de 

saúde da ESF (médico, enfermeira, técnicos de enfermagem, dentista, técnicos em saúde 

bucal e ACS). 

A equipe da ESF Bonfim considerou que se torna muito importante o 

planejamento e organização das atividades nos serviços de saúde, em toda sua rede de 

atendimento local. Para garantir as consultas e assistência dos integrantes de cada equipe aos 

domicílios e o conhecimento das pessoas sobre sua doença e os riscos associados, é 

importante a assistência a consultas, análises sistemáticas e orientações quanto ao consumo 

de medicamentos.  
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7.4.1. Etapas 

Deste modo, para execução dos objetivos deste estudo serão desenvolvidas duas 

etapas, de acordo com o quadro seguinte (a figura 2). 

 

Figura 2 - Etapas da intervenção - ações estratégicas. Arari/MA, 2018. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Serão utilizados como critérios de avaliação dados obtidos na própria caderneta, 

tais como: análise dos medicamentos prescritos ou na forma de automedicação, equilíbrio e 

marcha, agravos existentes, avaliação do déficit cognitivo, de humor, das Atividades Básicas 

de Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), déficit sensitivo 

(visual, auditivo, doloroso), motor (força muscular e movimentos), status nutricional, saúde 

bucal e situação socioeconômica e demográfica (BRASIL, 2017a).    

AÇÃO 01

Implementar o 
desenvolvimento 
de ações 
multiprofissionais 
no programa de 
saúde do idoso. 

Capacitar profissionais da ESF.

Instituir avaliação integral do idoso.

Implementar o uso da 4ª. Edição (2017) da Caderneta da Pessoa 
Idosa.

Realizar avaliação de casos conjuntamente com Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família.

Realizar visita domiciliar multiprofissional.

AÇÃO 02 

Estimular e 
implantar a 
criação de grupos 
de promoção e 
educação para a 
saúde entre os 
idosos.

Desenvolver ações de saúde bucal.

Criar ações sitemáticas de educação nutricional. 

Estimular a criação de programas comunitários de promoção da 
saúde mental.

Estimular a criação de programas comunitários de atividade 
física.
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7.4.2. Operações, responsáveis e estratégias de execução  

Para que o plano de ação seja considerado viável, é preciso que se compreenda 

quem é o responsável e se estabeleça estratégias para implantá-los, bem como atuar em parceria 

com a gestão e demais órgãos da APS. A partir de então, foram elaboradas estratégias de 

execução e de monitoramento de acordo com o que se segue, no quadro adiante (figura 3) 

(MORAES, 2018).   

 

Figura 3 – Implantação das operações, responsáveis e estratégias de execução. Arari/MA, 2018. 

OPERAÇÕES 

EXECUÇÃO 

Estratégias Responsáveis 

AÇÃO 01 - Implementar o desenvolvimento de ações 

multiprofissionais no programa de atenção à saúde do 

idoso 

 

 Capacitar profissionais da ESF. Cursos. Médico. 

 Instituir avaliação integral do idoso. CSPI. Equipe ESF. 

 Implementar o uso da 4ª. Edição (2017) da Caderneta da 

Pessoa Idosa. 
Durante atendimentos. Equipe ESF. 

 Realizar avaliação de casos conjuntamente com Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família. 

Reuniões para discussão de 

casos. 

Equipe ESF e 

NASF. 

 

 Realizar visita domiciliar multiprofissional e 

interdisciplinar. 
Escalas de visitas. 

Equipe ESF, 

NASF e CAPS. 

 

 

AÇÃO 02 - Estimular e implantar a criação de 

grupos de promoção e educação para a saúde 

  

 

 Desenvolver ações de saúde bucal. Campanhas. Dentistas e 

auxiliares de 

odontologia. 

 

 Criar ações sistemáticas de educação nutricional. Palestras e oficinas Nutricionistas 

do NASF 

 

 Estimular a criação de programas comunitários de 

promoção da saúde mental. 

Rodas de conversa e 

oficinas. 

Profissionais do 

CAPS e NASF. 

 

 Estimular a criação de programas comunitários de 

atividade física, junto ao Programa Academia da Saúde e 

Centro de Reabilitação 

Aulas de dança, monitoria 

de atividades físicas e 

grupos de caminhada. 

Educador físico 

e fisioterapeutas 

do NASF. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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7.5. Aspectos éticos 

O projeto seguirá princípios éticos que abrangem estudos com pessoas, com 

prerrogativa de confiabilidade e de anonimato. Será assegurada a não manipulação das 

informações em detrimento dos participantes, exceto para propósitos previstos na pesquisa. 

Seguirá, ainda, a garantia da integridade dos membros do estudo e a salvaguarda dos dados que 

possam identificá-lo, assegurando a privacidade, discrição e confidencialidade. 

Este projeto foi submetido à Plataforma Brasil e obedecerá às recomendações 

éticas advindas do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12, alusiva a pesquisas envolvendo seres 

humanos. Nele, se ressaltará o sigilo da identidade e liberdade para participar ou não do projeto, 

para se receber parecer favorável, com número e protocolo próprios.  
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8  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Foram elencados, na figura 4, os recursos necessários para enfrentar e impactar as 

causas mais importantes dos problemas selecionados (MORAES, 2018).   

 

Figura 4 - Recursos necessários para implantação das operações. Arari/MA, 2018. 

Operações Recursos materiais 

AÇÃO 01 - Implementar o desenvolvimento de ações 

multiprofissionais no programa de atenção à saúde 

do idoso 

 

 Capacitar profissionais da ESF/ACS. Sala de reunião, papéis, canetas, cadeiras, mesas, 

pen drives, caixas de som, datashow e computador. 

 Instituir avaliação integral do idoso. CSPI e carteiras do HiperDia. 

 Implementar o uso da 4ª. Edição (2017) da Caderneta 

da Pessoa Idosa. 

Caneta, lapiseira, borracha e corretivo. 

 Realizar avaliação de casos conjuntamente com Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família. 

Sala de reunião, CSPI, equipamentos de saúde, 

multiprofissionais, etc. 

 Realizar visita domiciliar multiprofissional e 

interdisciplinar. 

Veículos para deslocamento dos profissionais e 

equipamentos de saúde (esfigmomanômetro, 

glicosímetro, estetoscópio, luvas, fita inelástica, 

balança etc.), impressos, exames e medicamentos 

disponíveis. 

AÇÃO 02 -Estimular e implantar a criação de grupos 

de promoção e educação para a saúde 

 

 Desenvolver ações de saúde bucal. Escovas de dente, creme dental, fio dental, 

enxaguante bucal e flúor. 

 Criar ações sistemáticas de educação nutricional. Balança, estadiômetro e fita métrica, cadeiras, 

mesas, pen drives, caixas de som, datashow e 

computador. 

 Estimular a criação de programas comunitários de 

promoção da saúde mental. 

Sala de reunião, cadeiras e mesas. 

 Estimular a criação de programas comunitários de 

atividade física. 

Bolas, caneleiras, halteres, bastões, caixas de som, 

etc.  

Fonte: Próprio autor. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Assim, esperamos conseguir estimular mudanças de comportamento que sejam 

benéficas para a saúde, melhorando a capacidade dos pacientes para tomar decisões e para 

adaptar-se a condições de vida e saúde específicas. Da mesma forma, pretende-se aumentar a 

adesão do idoso às ações da atenção básica em saúde e estimular mudanças no estilo de vida da 

população idosa, conforme a figura 5, a seguir (MORAES, 2018).   

 

Figura 5 - Resultados esperados após implantação das operações. Arari/MA, 2018. 

Problema detectado - situação atual Resultado esperado 

Déficit de uso da 4ª. Edição (2017) da 

Caderneta da Pessoa Idosa. 
 Aumentar em 90% o controle das doenças. 

 Garantir 100% de consultas médicas.  

 Garantir 100 % de acompanhamento da HAS, DM e 

demais DCNTs, pelo menos trimestral. 

Não existência de avaliação de casos 

conjuntamente com o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família. 

 Realizar 100% dos planejamentos, consultas e visitas 

domiciliares. 

 Esclarecer, em 100% da ESF, a missão de cada 

integrante.  

 Resolver 90% de problemas assistenciais de saúde e 

problemas legais (judiciais).  

Atendimentos por demanda espontânea.  

 
 Aumentar em 90% a orientação, participação, 

cooperação, controle, atuação em caso de urgências, 

entre outras. 

 Reduzir em 20% a obesidade, o sedentarismo, etilismo, 

tabagismo, demais DCNTs e gargalos no sistema. 

 Aumentar em 90% a mudança no estilo de vida, nos 

vários níveis de prevenção e promoção de saúde. 

 Reduzir em 10% por ano o consumo de medicamentos.    

 Reduzir em 10% por ano os vícios na população.  

Visitas domiciliares não agendadas.   Aumentar a adesão dos usuários e familiares com busca 

ativa e redução da polifarmácia. 

 Reforçar reabilitação e prevenção terciária. 

Idosos com alterações de PA e glicemia.   Monitorar sinais vitais, com perfil glicêmico e AMPA de 

casos suspeitos e em tratamento. 

 Diagnosticar e tratar adequadamente casos confirmados 

de HAS e DM. 

Hábitos, atitudes e estilo de vida não 

saudáveis. 
 Garantir 100% da prevenção primária. 

 Garantir pelo menos 90% da prevenção secundária. 

Baixa adesão e participação no tratamento.   Melhorar o acesso aos serviços de saúde e diferentes 

níveis de complexidade do SUS. 

 Ampliar serviços de educação em saúde (palestras, 

campanhas, ações, etc.). 

Fonte: Próprio autor. 
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10 CRONOGRAMA 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades 

 

Atividades 
Meses de 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Revisão literária X X X X X    

Elaboração do projeto  X X X X    

Submissão do projeto à coordenação de curso  X   X  X  

Estratégias das ações da equipe    X X X X  

Levantamento de recursos    X X X X  

Coleta de dados    X X X X  

Análise dos dados     X X X  

Elaboração do TCC e painel      X X X 

Apresentação        X 

Fonte: Próprio autor. 
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