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Introdução
O parecer do IBGE, emitido em 2011, diz que a expectativa
subsidiar o planejamento do Programa de Saúde da
de vida dos brasileiros, hoje, é de 73.1 anos. O
Família, da cidade de Patos de Minas – MG, procedeuenvelhecimento populacional traz consequências na estrutura
se a este estudo, cujos resultados possibilitarão o
etária da população, e a morte cada vez mais tardia reflete na
conhecimento da população idosa, e a implementação
vida do individuo, na estrutura familiar e também na
de ações direcionadas às necessidades reais dessas
sociedade. Durante a evolução do processo de
pessoas.
envelhecimento, ocorreram mudanças nos tipos de doenças e
nas causas de morte da população idosa brasileira. Houve uma Resultados
transição epidemiológica que
acompanhou a transição
Características
Sociais
Demográficas
–
Raça
/
Sexo
/
demográfica.
Escolaridade / Renda / Tipo de Casa.

Objetivo(s)
Identificar a população idosa com mais de 80 anos
residentes na área de abrangência do PSF 18 em Patos
de Minas – MG. Classificar essa população quanto ao
sexo, idade, raça, escolaridade, renda, participação
social, condições de vida relativas a tratamento de água
e esgoto, o tipo de casa, fornecimento de energia
elétrica, número de pessoas vivendo na mesma casa,
existência de algum cuidador, doenças predominantes,
ocorrência de internações e, por fim, medicamentos em
uso.

Raça

%

Sexo:

%

Masculin
Branca 44% o
Negra
Parda

47%

TOTAL 100% TOTAL

100% TOTAL

Foi feita uma análise de dados contidos nas fichas “A”
do PSF e pesquisa bibliográfica utilizando artigos
científicos e o módulo de Saúde do Idoso.

Vive sozinho

26,47%

3 pessoas

26,47%

Desenvolvimento

4 ou mais pessoas
TOTAL OBS.

18% Mais de 1 SM

%

O idoso tem
cuidador
Sim
Não

17,65%
100,00% TOTAL OBS.

%

100% TOTAL 100
%

Internações
(2010)

29,42%

8,82%

100,00%

mais de 1

TOTAL OBS. 100,00%

Considerações finais
O estudo do perfil dessa população contribuiu para o
direcionamento dos profissionais locados nesse PSF,
fazendo com que estes ofereçam um atendimento
adequado aos idosos com mais de 80 anos.
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Ministério do
Desenvolvimento, Industria
e Comércio Exterior

%
91,18%

CHAIMOWICZ, Flávio, et al. Saúde do Idoso. Belo Horizonte – Nescon. Coopmed: 2009

Ministério da
Educação

32% Alugada 15%

70,58% Nenhuma

Referências

• Médica do PSF 18 de Patos de Minas
** Orientado

%

68% Própria 85%

82% Até 1 SM

100
% TOTAL

%

Tipo de
Casa

Número de pessoas que residem com o idoso / O
idoso possui cuidador/ Internações em 2010

29,41%

O crescimento da expectativa de vida, naturalmente,
contribuiu para o aumento da população idosa.
Consequentemente , evidencia-se a ocorrência
crescente de problemas de saúde, considerando a
fragilidade natural dessa faixa etária .
Com o intuito de gerar informações que possam

Analfabeto

Ensino
32% Feminino 53% Básico
24%

Quantas pessoas
vivem na casa
2 pessoas

Metodologia

Escolaridade %

Renda
(Salário
Mínimo)

