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RESUMO 
 
 

Uma das maiores conquistas da sociedade moderna é o aumento da expectativa de 
vida, resultante dos diversos avanços tecnológicos em saúde, especialmente no 
controle de doenças infecto contagiosas, melhorias nas condições de vida e de acesso 
aos serviços de saúde. Com o envelhecimento, ocorre também o aumento na 
prevalência de doenças crônicas, algo visto rotineiramente nas equipes de saúde da 
família. Tais doenças, associadas a outros fatores genéticos, ambientais, alterações 
vasculares, metabólicas acabam por aumentar a chance de o indivíduo desenvolver 
alguma síndrome demencial. Essa situação foi detectada no diagnóstico situacional 
realizado na área de abrangência onde a equipe de saúde da família atende uma 
população e se tem 15,9% dela com pessoas idosas. Portanto, este estudo objetivou 
propor um plano de intervenção com estratégias efetivas de abordagem ao paciente 
com doença demencial atendidos pela Estratégia Saúde da Família Centro, no 
município de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Este plano seguiu os passos do 
Planejamento Estratégico Situacional e se embasou em revisão de literatura, na 
Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores:  Demência, atenção primária à saúde 
e educação em saúde, além de Cadernos do Ministério da Saúde. Espera-se que as 
ações implementadas norteiem os profissionais de saúde para o trabalho efetivo com 
os idosos e seus familiares, trazendo-lhes maior qualidade de vida. 

 
 

 
Palavras chave:Demência. Atenção Primária à Saúde. Educação em saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

One of the greatest achievements of modern society is the increase in life expectancy, 
resulting from several technological advances in health, especially in the control of 
infectious diseases, improvements in living conditions and access to health services. 
With aging, there is also an increase in the prevalence of chronic diseases, something 
routinely seen in family health teams. Such diseases, associated with other genetic, 
environmental, vascular and metabolic alterations increase the chance of the individual 
developing some dementia syndrome. This situation was detected in the situational 
diagnosis carried out in the coverage area where the family health team serves a 
population and there is 15.9% of it with elderly people. Therefore, this study aimed to 
propose an intervention plan with effective strategies for approaching patients with 
dementia, assisted by the Family Health Strategy Center, in the municipality of Santana 
do Paraíso, Minas Gerais. This plan followed the steps of the Situational Strategic 
Planning and was based on a literature review, in the Virtual Health Library with the 
descriptors: Dementia, primary health care and health education, in addition to 
publicationa by the Ministry of Health. We hope that the actions implemented guide 
health professionals to work effectively with the elderly and their families, bringing them 
a better quality of life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Dementia, primary health care, health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Historicamente, a cidade de Santana do Paraíso mostra que, inicialmente, havia ligação 

entre as cidades de Ferros e a atual Coronel Fabriciano, feita em lombo de animais, que 

cortavam matas, subiam e desciam serras. Os tropeiros e viajantes solitários, ao 

pegarem o caminho com destino a Ferros, ou chegando a Coronel Fabriciano, tinham 

nas cachoeiras de Taquaraçu (hoje Santana do Paraíso) seu ponto de parada (IBGE, 

2019). 

 

Em todo o percurso desta estrada, Taquaraçu era usada como pousada porque a 

natureza ali oferecia o que tinha de mais belo, além da água abundante das cachoeiras. 

Com o passar dos tempos um vilarejo acabou se formando no local e seu nome batizado 

como Santana do Paraíso, em homenagem à paisagem natural belíssima e a Nossa 

Senhora de Santana, escolhida como padroeira do vilarejo pelos párocos locais (IBGE, 

2019). 

 

Portanto, Santana do Paraíso  é um município brasileiro 

situado  no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país. Ele faz parte da 

região Leste de Minas Gerais, microrregião do Vale do Aço. No censo de 2010 o 

município tinha 27.265 habitantes com estimativa para 2019 é de 34 663 habitantes 

(IBGE, 2019). 

 

O Município tem extensão territorial de 276.067 Km2 e é formado por 10 comunidades 

rurais (povoados), 12 comunidades urbanas e um Distrito Industrial. (IBGE, 2019).  

Em relação ao território e ambiente, Santana do paraíso tem 77.2% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 74.2% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 11.3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

, isto é com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (IBGE, 2019). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) Centro é responsável por 514 famílias, o que 

representa uma população de 1614 pessoas.  Além do bairro Centro, a ESF contempla 

algumas comunidades rurais, como: Achado, Boa Vista, Areia Grossa, Cachoeira, 

Coruja, Chico Lucas, Batinga, Bela Vista e Córrego Fundo.  

 

Hoje, a população empregada vive basicamente do trabalho nas empresas rurais em 

gado de corte e leiteiro, pequenas plantações variadas, prestação de serviços e da 

economia informal. É grande o número de desempregados e subempregados. Parte da 

comunidade vive em moradias bastante precárias. O analfabetismo é elevado, assim 

como a evasão escolar. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 2.97 para 

1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.4 para cada 1.000 

habitantes (IBGE, 2019). 

 

Nas últimas administrações, a comunidade tem recebido algum investimento público, 

tais como escola, centro de saúde, creche, asilo, dentre outros, em função da pressão 

da associação comunitária, que é bastante ativa. Existem várias iniciativas de trabalho 

na comunidade por parte da Igreja e Organização Não Governamental (ONG). Esses 

trabalhos estão bastante dispersos e desintegrados e, em sua maioria, voltados para 

crianças, adolescentes e mãe.  

 

No Quadro 1 - Descrição de sexo e raça/cor da população adastrada na ESF Centro, em 

Santana do Paraíso, Minas Gerais, 2019.  

 

Sexo Quantidade Raça/ Cor Quantidade 

Masculino 767 Branca 408 

Feminino 847 Preta 301 

 00 Amarela 23 

 00 Parda 882 

 00 Indígena 0 

Total 1614  1614 

Fonte: E-sus, 2019 
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Percebe-se que há mais pessoas do sexo feminino e de cor parda na área adscrita da 

ESF Centro.  

 

Em relação à faixa etária, no Quadro 2 encontra-se apresentado por sexo o quantitativo 

de pessoas. 

 

Quadro 2-Faixa Etária, por gênero, da população adastrada na ESF Centro, em Santana 

do Paraíso, Minas Gerais, 2019.  

 

Faixa etária Masculino Feminino 

Menos de 01 ano 3 1 

01 ano 4 2 

02 anos 13 10 
03 anos 5 9 
04 anos 15 13 

05 a 09 anos 50 57 

10 a 14 anos 45 53 

15 a 19 anos 65 70 

20 a 24 anos 87 98 

25 a 29 anos 53 66 

30 a 34 anos 45 55 

35 a 39 anos 53 69 

40 a 44 anos 59 65 

45 a 49 anos 60 62 
50 a 54 anos 51 42 

55 a 59 anos 39 38 

60 a 64 anos 37 37 
65 a 69 anos 25 34 

70 a 74 anos 22 19 

75 a 79 anos 10 25 

80 anos ou mais 26 22 

Total 767 847 
Fonte: E-sus, 2019 

 

Os dados do quadro 2 mostram que o maior contingente populacional se encontra na 

faixa etária de 20 a 24 anos, população muito jovem, seguida de adolescentes, ou seja, 

pessoas com idade entre 15 a 19 anos. Quanto à população idosa, a somatória de 

pessoas com mais de 65 anos é em número de 100 para o sexo feminino e 83 para o 

masculino. Chama, contudo, a atenção o fato de ter pessoas do sexo masculino com 

mais de mais de 80 anos superior ao sexo feminino. 
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Quadro 3- Escolaridadeda população adastrada na ESF Centro, em Santana do paraíso, 

Minas Gerais, 2019. 

Escolaridade Quantidade 

Creche      23 

Pré-escola (exceto CA)      20 

Classe de alfabetização – CA     13 

Ensino fundamental 1ª a 4ª séries      352 

Ensino fundamental 5ª a 8ª séries      366 

Ensino fundamental completo      52 

Ensino fundamental especial 2 

Ensino fundamental EJA - séries iniciais (supletivo 1ª a 4ª) 3 

Ensino fundamental EJA - séries finais (supletivo 5ª a 8ª) 4 

Ensino médio, médio 2º ciclo (científico, técnico e etc)      415 

Ensino médio especial     40 

Ensino médio EJA (supletivo) 9 

Superior, especialização, mestrado, doutorado      49 

Alfabetização para adultos (Mobral, etc) 2 

Nenhum      125 

Fonte: E-sus, 2019 

 

No quadro 3destacam-se que os jovens frequentadores do ensino médio são em maioria, 

mas em contrapartida, temos 125 pessoas analfabetas. 

 

No que diz respeito àscondições de moradia, das 514 famílias cadastradas na nossa 

área, 312 residem na área urbana, 199 na área rural e trêsnão informaram. Dessas 

famílias, 299 são abastecidas por meio de rede de água encanada até o domicílio, 128 

utilizam-se de poço / nascente no domicílio, 75 têm cisterna e 12 não informaram. 

 

Em relação à formaescoamento do banheiro ou sanitário, 242 famílias têm rede coletora 

de esgoto, 48 têm fossa séptica, 27 têm fossa rudimentar, 25 famílias despejam os 

dejetos diretamente no rio, 25 em céu aberto e 12 não informaram. 
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Já em relação ao lixo, a situação é um pouco melhor, pois 444 o lixo é coletado, 47 

queimado ou enterrado, 16 famílias não informaram e outro destino não especificado 

são sete famílias. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A oferta de serviço do município de Santana do Paraíso contempla a Atenção Primária 

à Saúde (APS) e serviços de média complexidade. Possui 12 estratégias de saúde da 

família, fornecendo uma cobertura de 100%. Em caso de urgência/emergência o 

indivíduo pode se deslocar ao plantão municipal, após o fechamento das unidades de 

saúde. Este funciona na UBS Centro, de 16:00 às 23:00, de segunda à sexta feira. No 

fim de semana ficam disponíveis dois carros para locomoção de pacientes que 

necessitem de avaliação na rede de urgência. A cidade não possui Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) 24 horas ou hospitais, tendo que se deslocar à cidade mais próxima 

(Ipatinga), 15 km distante, que possui uma UPA e dois hospitais: Hospital Municipal 

Elaine Martins, 100% SUS, e Hospital Marcio Cunha, público-privado. Em caso de 

tratamento complexo, que não possa ser fornecido nessas instituições, o indivíduo é 

encaminhado a Belo Horizonte, via regulação estadual.  

 

Em relação aos pontos de atenção secundária à saúde , o município possui convênio 

intermunicipal (CONSAÚDE) que permite acesso a especialidades médicas e 

exames/procedimentos de maior complexidade. É importante ressaltar que Santana do 

Paraíso arca com especialidades médicas em psiquiatria, dermatologia e cirurgia geral, 

ampliando a rede de serviços oferecidos no próprio município. Há também um psicólogo, 

nutricionista, fonoaudiólogo, e fisioterapeuta atuantes na UBS Centro.  

 

A assistência farmacêutica é realizada Pelo programa Farmácia de Minas que fornece 

os medicamentos básicos da rede municipal. Medicamentos de alto custo podem ser 

financiados pelo próprio município, dependendo a situação clínica do paciente, ou via 

secretaria estadual de saúde, por Laudo de Medicações Especiais (LME). Vale ressaltar 

que, pela atual crise financeira do município e estado, muitos medicamentos estão em 

falta, o que gera situações de agravo de saúde de pacientes que não conseguem adquirir 

os medicamentos mesmo com desconto do programa farmácia popular, nas farmácias 

convencionais. 
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O município já é integrado ao E SUS, porém o preenchimento do prontuário ainda não é 

feito por via eletrônica, comprometendo o cruzamento de dados com sistemas de saúde 

municipal e intermunicipal e a contra referência, tão importantes na rede de atenção ao 

usuário. Segundo o responsável municipal do setor, o preenchimento eletrônico dos 

prontuários ainda não foi instaurado devido ao número insuficiente de computadores nas 

unidades básicas de saúde.  

Os usuários são atendidos conforme a área adscrita, a não ser em situações de 

urgência/emergência. E para que o mesmo seja atendido por qualquer funcionário é 

obrigatória a apresentação do cartão nacional do SUS. 

No município existe ainda o Conselho Municipal de Saúde, representado por um 

conselheiro eleito e empossado conforme legislação municipal. Funciona em caráter 

permanente, deliberativo e colegiado, com a função de atuar na formação de estratégias 

da política de saúde, controle da execução da política de saúde, inclusive seus aspectos 

econômicos e financeiros. Portanto, os conselhos fiscalizam e aprovam as contas da 

Secretaria Municipal de Saúde, representando a população na saúde pública 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Centro 

 

A Estratégia de Saúde da Família Centro localiza-se na parte baixa da cidade, em rua 

asfaltada, com fácil acesso aos outros meios de transporte. A unidade segue parâmetros 

especificados à época de sua construção, 2009. Conta com recepção ampla, porém 

poucas cadeiras, sala de reuniões em que são realizados os grupos operativos, sala de 

triagem, farmácia que conta com poucas medicações, dois consultórios médicos, 

consultório para enfermagem, sala de curativos, sala de procedimentos, cozinha, 

banheiro para funcionários e usuários. Há infiltrações que atrapalharam a fiação elétrica, 

por isso há três salas em que não há energia. Tem um computador no consultório 

médico, recepção, sala de triagem e vacina, que são insuficientes, visto que todos os 

funcionários têm produções a serem lançadas no sistema informatizado. A unidade está 

bem equipada e conta com os recursos adequados para o trabalho da equipe. 

 

A unidade funciona de 7:00 às 16:00, sendo necessário o apoio dos agentes 

comunitários, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades 
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relacionadas à assistência, como recepção, sempre que o auxiliar de enfermagem ou o 

enfermeiro está presente na Unidade. Durante o expediente são realizadas atividades 

de promoção e prevenção de saúde, além de atendimentos realizados por médico, 

enfermeiro e cirurgião dentista. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Centro 

 

A ESF Centro tem a seguinte equipe de saúde:umamédica, um enfermeiro, oito Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) duas   técnicas de enfermagem e duas auxiliares de 

limpeza. 

 

O atendimento médico na ESF Centro baseia-se no modelo de promoção e prevenção 

de saúde, educação da população e acompanhamento longitudinal do usuário, além do 

modelo curativo. O trabalho em saúde é multiprofissional e multidisciplinar, sendo 

necessário trabalhar com programação que atenda às diferentes especificidades do 

processo de trabalho, acolhendo a experiência de cada profissional. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Centro 

 

A equipe está ocupada em boa parte do tempo com atividades de demanda espontânea, 

devido ao grande volume e desorganização da agenda.  Há atendimentos aos 

programas preconizados pelo Ministério da Saúde: hipertensos e diabéticos, pré natal, 

saúde bucal e puericultura. A médica, além das consultas clínicas, também efetua 

pequenos procedimentos de sua competência na USF, atende à demanda espontânea 

e programada, realiza encaminhamentos aos serviços de referência e indica internações 

hospitalares. 

 

A enfermeira realiza funções que também são realizadas pela auxiliar de enfermagem, 

como por exemplo, verificação de sinais vitais, curativos, retirada de pontos, 

dispensação de medicamentos na farmácia, limpeza, preparo e esterilização dos 

materiais. Os ACS fazem visitas domiciliares mensais às famílias de suas respectivas 

micro áreas, levantamento de dados e demandas destas famílias, orientações quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis e o preenchimento do relatório mensal 

relacionado ao seu trabalho.  
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1.7 O dia a dia da equipe Centro 

 

A ESF Centro atende diariamente a demanda espontânea sem critério de urgência em 

mais de um 90% dos casos. Esta situação provoca a redução do atendimento às 

situações de doenças crônicas e as ações de prevenção e de promoção em saúde 

previstas em APS. Os usuários preferem a oferta de consultas agendadas no dia por 

ordem de chegada e receber os atendimentos com base em suas queixas.  

 

As equipes de saúde apresentam dificuldades em estabelecer uma agenda programada 

para oferecer os cuidados continuados e para abarcar os distintos protocolos de 

atendimentos e as linhas guias orientadas para acompanhar os usuários com doenças 

crônicas, apesar da prevalência de diabéticos e hipertensos dentro da população. Os 

atendimentos são com base nas queixas dos usuários.  

 

Há um grande número de consultas por demanda espontânea com alta frequência de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) e ausência de 

estratificação de risco, deficiente execução da agenda programada/cuidado continuado, 

atendimento aos pacientes centrados na doença e queixa, pouco conhecimento por 

parte da equipe das condições de saúde e da vida dos pacientes, presença forte de 

atendimento dos usuários por ordem de chegada, valorização por parte dos gestores 

pela quantidade de consultas X qualidade da consulta. 

Quanto às ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, a equipe desenvolve 

grupos de educação em saúde nas comunidades e atividades de prevenção no âmbito 

da saúde bucal nas escolas. As visitas domiciliares por médico e enfermeiro ocorrem de 

acordo com a demanda apresentada pelos ACS, havendo um dia específico para que 

não altere o funcionamento da UBS. 

 

O planejamento das ações a serem ofertadas à população é decidido por meio de 

reuniões semanais de toda a equipe, momento em que todos podem levar suas 

considerações e sugestões ao melhor funcionamento da rede básica de atenção ao 

usuário. É realizada discussão de casos clínicos e de problemas levantados pela equipe, 

buscando em conjunto a melhor intervenção para cada caso/problema. Em cada semana 

ficam dois membros como coordenadores das atividades realizadas nas reuniões. 
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Conforme relatos dos entrevistados, um cronograma é elaborado pela equipe 

distribuindo esta responsabilidade entre os profissionais.  

 

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

passo) 

 

Nas crianças, as doenças do sistema respiratório são o problema mais frequente. Entre 

as afecções respiratórias estão, basicamente, a asma e as infecções agudas das vias 

aéreas. No que diz respeito ao problema de saúde mais prevalente nos adolescentes, a 

dependência química, seguida de doenças respiratórias, gestação, e doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) são mais prevalentes. O consumo de drogas lícitas e 

ilícitas entre os jovens é uma preocupação de saúde pública e requer atenção. 

 

Nos adultos e idosos, a hipertensão arterial e o diabetes são doenças com alta 

prevalência, mau controle, porém doenças senis como demências e Parkinson estão 

aumentando sua incidência devido ao envelhecimento da população, devido a maior 

expectativa de vida. Não podemos deixar de citar a obesidade, doença que vem 

atingindo todas as faixas etárias, contribuindo para aumento da morbimortalidade. 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

O tema escolhido para ser abordado é o cuidado à pessoa idosa, em especial ao 

portador de doenças demenciais, principalmente a doença de Alzheimer.  A demência 

tem prevalência crescente no Brasil e no mundo, principalmente devido ao aumento de 

expectativa de vida da população. No entanto, mesmo sendo algo tão frequente, nem 

sempre possui um diagnóstico preciso e na maior parte das vezes, não são medicados. 

Além disso, o próprio controle é dificultado por questões pessoais e sociais que podem 

se passar despercebidas pelo profissional de saúde. Muitos desses pacientes moram 

sozinhos, não são alfabetizados e/ou possuem distúrbios cognitivos e fisiológicos que 

acabam por limitar suas atividades de vida diária. Ainda nesse contexto, um grande 

número chega ao consultório médico com a queixa de esquecimento, dificuldades nos 

seus afazeres, aumentando o seu grau de dependência e por fim, os deixando 

acamados. 
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Quadro 4- Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adstrita à equipe de Saúde Centro, 2019 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Pessoas com 
Demências 

Alta 8 Dentro 1 

Pessoas com 
Obesidade  

Alta 5 Parcial 4 

Consumo de 
drogas elevado 

Média 5 Parcial 5 

Doenças 
sexualmente 
transmissíveis 

Alta 4 Parcial 3 

HAS/DM Alta 5 Parcial 2 

*Alto, médio ou baixo 
** Total de pontos distribuídos de no máximo 30 
*** Total, parcial ou fora 
     **** Ordenação considerando os três itens 

 

A equipe, em reunião, optou por trabalhar com ações interventivas, neste momento, com 

as pessoas com demência devido a importância e termos condições de enfrentamento. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Uma das maiores conquistas da sociedade moderna é o aumento da expectativa de vida, 

resultante dos diversos avanços tecnológicos em saúde, especialmente no controle de 

doenças infecto contagiosas, melhorias nas condições de vida e de acesso à serviços 

de saúde.  

Com o envelhecimento, ocorre também o aumento na prevalência de doenças crônicas, 

algo visto rotineiramente nas equipes de saúde da família. Tais doenças, associadas a 

outros fatores (genéticos, ambientais alterações vasculares, metabólicas) acabam por 

aumentar a chance de o indivíduo desenvolver alguma síndrome demencial.   

Ferreira et al. (2012, p. 514) afirmam que, 

Hoje, o Brasil atinge os mais elevados níveis de população idosa. No entanto, 
conseguir viver por mais tempo nem sempre é sinônimo de viver melhor. A 
velhice pode estar associada ao sofrimento, aumento da dependência física, 
declínio funcional, isolamento social, depressão e improdutividade, entre outros 
fatores que não representam significados positivos. 

 

Ferreira et al. (2012) alertam sobre a importância do apoio político, da sociedade, de 

amigos e grupos, mas, principalmente, de familiares, na luta pela discriminação em torno 

do envelhecimento na nossa cultura. 

Porém, muitas vezes, quando o idoso apresenta os sinais de demência, eles são 

negligenciados pelos familiares, seja por não reconhecer a doença em estágio inicial, 

mas também por não saber como lidar com um paciente tão complexo. Alterações na 

memória, mudanças de humor, entre outros, são tidos como ‘’normal para a idade’’, 

retardando o diagnóstico e trazendo prejuízos importantes ao idoso demenciado e sua 

família. 

 A ESF Centro em Santana do Paraíso tem 257 idosos, ou seja, 15,9% de sua população 

está sujeita a desenvolver síndromes demenciais. Infelizmente não foi possível saber 

com a base de dados disponíveis quantos idosos há na área adscrita, sendo assim, este 

trabalho será importante para produção de dados aos gestores sobre o número de 

idosos portadores de demências, além da proposição de ações para se trabalhar 

efetivamente com estes idosos. 
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3  OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

 Propor um plano de intervenção com estratégias efetivas de abordagem ao paciente 

com doença demencial atendidos pela ESF Centro, no município de Santana do Paraíso 

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

a) Realizar diagnóstico precoce da doença demencial em idosos; 

b) Reduzir o declínio funcional do paciente portador de demência e aumento na 

qualidade de vida; 

c) Dar suporte necessário ao familiar; 

d) Ensinar os profissionais de saúde o reconhecimento precoce da doença e seu 

enfrentamento na atenção primária; 

e) Fornecer dados para projetos futuros específicos à população idosa. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o plano de intervenção foi utilizado, inicialmente, o diagnóstico situacional, incluindo 

reunião com equipe do ESF Centro, devido às constantes queixas dos familiares em 

como lidar com idosos demenciados e a inabilidade dos profissionais de saúde em 

reconhecer precocemente a doença.  

 

O plano se baseou no método simplificado do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), por meio do qual foram processados os problemas identificados no diagnóstico 

situacional da área de abrangência da ESF Centro, no município de Santana do Paraíso 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

Para embasamento teórico do plano de intervenção foi realizada uma revisão de 

literatura, na Biblioteca Virtual em Saúde com os seguintes descritores:  Demência, , 

atenção primária à saúde e educação em saúde. 

 

Também foram pesquisados os Cadernos do Ministério da Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Atenção Primária à Saúde  
 
A atenção primária à saúde oferece políticas que visam contribuir para que mais pessoas 

alcancem as idades avançadas com o melhor estado de saúde possível. O envelhecer 

com qualidade é o grande objetivo nesse processo. Por isso, são necessárias mudanças 

no contexto atual em direção à produção de um ambiente social e cultural mais favorável 

para população idosa (BRASIL, 2006) 

No Brasil, a população idosa estimada no Censo de 2010 era de 20,6 milhões, que 

representava 10,8% da população. A partir destes dados, o IBGE estimou um aumento 

médio de mais de 1 milhão de pessoas idosas a cada ano, nos 10 anos seguintes. Os 

números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) de 2017 

apontava que 14,6% da população brasileira tinham mais de 60 anos, aproximadamente 

30,3 milhões de pessoas (BRASIL, 2018) 

Na Inglaterra, os estudiosos do envelhecimento instituírama expressão Gigantes da 

Geriatria, a partir de atendimentos e observação dos cinco principais problemas  mais 

comuns entre os idosos e de difícil solução uma vez serem de etiologia multifatorial e 

cuidados demandantes de uma equipe interdisciplinar. São eles: “1. Iatrogenia e 

problemas com medicamentos; 2. Incontinência urinária; 3. Instabilidade postural, 

quedas e fraturas; 4. Doenças neuropsiquiátricas: depressão, insônia, demências e 

delirium; 5. Síndrome de imobilidade (CHAIMOWICZ, 2018,p.70- grifo nosso). 

De acordo com Chaimowicz( 2018, p. 149) O aumento da população idosa mostra que 

o Brasil enfrentará diversos desafios nos próximos anos devido aos cuidados que os 

idosos com demência  demandarão:  

Os profissionais de saúde enfrentam principalmente dois tipos de problemas 
relacionados às demências. Por um lado, precisam saber se as alterações 
cognitivas e de comportamento de um idoso são esperadas para aquela idade 
ou se indicam um quadro de demência inicial. No outro extremo, são desafiados 
pelas múltiplas demandas de pacientes com doença de Alzheimer moderada ou 

avançada. 

Esses dados mostram como é importante promover o envelhecimento saudável da 

população brasileira, montando estratégias necessárias para o enfrentamento dos 
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desafios do envelhecimento populacional, entre eles as demências, que impactam 

significativamente na qualidade de vida do idoso e seus familiares.  

O trabalho das equipes de Saúde da Família, que são a porta de entrada preferencial 

dos usuários, as ações coletivas na comunidade, atividades de grupo, políticas de 

humanização, são recursos fundamentais para atuação em todas as dimensões do 

indivíduo idoso. 

 

Segundo o Ministério da Saúde todos os membros da equipe da Atenção Básica/Saúde 

da Família são responsáveis em atuar como agentes de transformação em seus mais 

diversos níveis em prol do envelhecimento e saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006). 

 

O Ministério da Saúde elenca atribuições que são pertinentes acada membro da equipe 

de saúde, bem aquelas que são comuns a todos eles.(BRASIL, 2006, p.27):  

a) Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde da 
pessoa idosa em sua área de abrangência, conforme orientação deste Caderno.  
b) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de 
fragilização. c) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em 
Saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) - e outros para 
planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa. d) 
Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas 
idosas, de suas famílias e da comunidade. e) Acolher a pessoas idosas de forma 
humanizada, na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, 
possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso e respeito. f) 
Prestar atenção contínua às necessidades de saúde da pessoa idosa, articulada 
com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal – ao longo 
do tempo. g) Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa, conforme Manual de Preenchimento específico. h) Realizar e participar 
das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa. i) 
Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo 
com o planejamento da equipe. 

 

Destaca-se que as atribuições “Realizar atenção integral às pessoas idosas” e “Orientar 

ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos” 

dizem respeito a todos os profissionais da equipe (BRASIL, 2006). 

 
5.2 Atenção à Saúde do Idoso: Demências  
 

O envelhecimento populacional, secundário ao aumento da expectativa de vida global, 

é o principal fator que aponta a demência como prioridade de saúde pública pela 

Organização Mundial de Saúde , prevendo um grande impacto na dinâmica do cuidado 

e no sistema de saúde. No mesmo estudo, a OMS declarou que mais de 35 milhões de 
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pessoas no mundo já apresentavam algum grau de demência, sendo que este número 

poderá triplicar até 2050 atingindo mais de 115 milhões de pessoas (OMS, 2012). 

Segundo estudo de Burlá et al. (2013),a taxa média para demências observada nos 

países da América Latina foi de 7,13% e no Brasil a taxa de prevalência foi calculada em 

7,6% e em termos de incidência, seriam 2,7 novos idosos demenciados em cada 1.000 

idosos a cada ano. 

O termo Demência remete a um diagnóstico sindrômico que tem como pilar apresença 

de uma deterioração cognitiva progressiva, caracterizada por alterações na memória e 

em outras funções cognitivas,  que afetam a habilidade do indivíduo realizar de forma 

independente suas atividades da vida cotidiana, traduzindo em incapacidade e 

dependência, e, ocasionando altos custos sociais e médicos devido à crescente 

necessidade assistencial neste grupo vulnerável (AGUILAR; MARTÍNEZ; SOSA, 2016). 

 

Nascimento eFigueiredo ( 2019, p. 1382) garantem que   

A demência é uma doença diretamente associada ao processo de 
envelhecimento, caracterizada por prejuízos cognitivos que afetam inicialmente 
a memória, a noção espaço-temporal, o raciocínio e a capacidade de 
julgamento. Em estágios mais avançados, apresenta o comprometimento severo 
das capacidades cognitivas aproximando-se da dependência total. 

 

O impacto da demência afeta significativamente a família do idoso, principalmente o 

familiar cuidador, que se torna responsável por toda rotina de cuidado 

(NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2019).  Não são incomuns sintomas depressivos em 

cuidadores e familiares, decorrentes da sobrecarga de tarefas e do desgaste emocional. 

Portanto, a identificação de fatores de prevenção e tratamento dessas doenças tem 

despertado cada vez mais o interesse no meio científico (DIAS et al., 2015)  

 

Em relação ao diagnóstico, no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (2014), os critérios para o diagnóstico de Transtornos Neurocognitivos são 

baseados na evidência de um declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo, que 

preocupe o indivíduo, alguém próximo ou o clínico, e que cause alteração no 

desempenho cognitivo preferencialmente documentada por uma avaliação 

neuropsicológicae documentados através de testes padronizados, com prejuízo na 

independência do indivíduo para as suas atividades da vida diária . No manual são 
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apresentados critérios para a divisão dos quadros diferenciais de demência, como a 

demência Vascular (DV), Doença de Alzheimer (DA),degeneração lobarfrontotemporal 

(DFT), doença com  Corpos de Lewy (DCL), entre outros. 

 

As demências também podem ser classificadas como primárias (neurodegenerativas) 

ou secundárias, como por exemplo, a demência pós-traumática ou pós-infeciosa, a 

hidrocefalia de pressão normal, a demência devido àhipovitaminoses ou alterações 

tiroideias e demência vascular (MASSANO; LEÃO; GARRETT, 2016) 

 

Na maioria das demências o diagnóstico final é realizado post-mortem, através de estudo 

neuropatológico. O Diagnóstico diferencial representaum desafio interessante para o 

clínico, já que pode ser complicado devido à sobreposição não apenas de manifestações 

clínicas, mas também de lesões neuropatológicas, tipo de  área cerebral afetada, sendo 

corroborado pela associação de exames clínicos e de imagem (AGUILAR; MARTÍNEZ; 

SOSA, 2016) 

Dentre as causas citadas, a doença de Alzheimer e demência vascular são as mais 

comuns. 

5.2.1 Doença de Alzheimer 

Atualmente há aproximadamente 47 milhões de pacientes já diagnosticados com alguma 

forma de demência a nível mundial, e estima-se que cerca de 50 % a 70 % deles 

apresentem a Doença de Alzheimer (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2016) 

Teixeira et al. (2015, p. 2) informam que  

O Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da 
Academia Brasileira de Neurologia recomenda atualmente para o diagnóstico de 
doença de Alzheimer no Brasil a presença de pelo menos dois sintomas 
cognitivos ou comportamentais, que afetam no mínimo dois dos seguintes 
domínios: memória, funções executivas, habilidades visuais e 

Entre 2000 a 2009,a doença de Alzheimer teve como causa básica 0,4% dos óbitos e 

em 0,8% como causa mencionada nas declarações de óbito brasileiras. Se observados 

os óbitos por doenças do sistema nervoso central, em 2009, a doença de 

Alzheimer,mencionada como causa básica de morte,“representou 65% dos óbitos entre 

as mulheres e 51,1% entre os homens” (TEIXEIRA et al., 2015, p.3) 
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É a principal causa de dependência funcional, institucionalização e mortalidade entre a 

população idosa (WIMO; WINBLAD; JÖNSSON, 2010). A DA é resultado de um 

processo multifatorial, na qual fatores ambientais e genéticos são modulados pelo estilo 

de vida, condições socioeconômicas, fatores psicossociais, entre outros (FERREIRA et 

al., 2012). Doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e hiperlipidemia, “idade, 

sexo, baixa escolaridade, depressão e alterações genéticas podem ser responsáveis 

pelo aumento da incidência da doença” (KARCH; GOATE, 2014apud TEIXEIRA et al., 

2015, p.2). 

Em 2011, o National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Strokes 

(NINCDS) e Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (ADRDA), 

implantaram novas diretrizes para o diagnóstico da,  envolvendo a  “identificação de três 

estágios: pré-clínico, comprometimento cognitivo leve e demência” (THIES; BLEILER, 

2012 apud NITZSCHE; MORAES; TAVARES JUNIOR, 2015, p.239). 

Nos novos critérios, afirma-se que não é preciso, necessariamente, ocorrer alteração da 

memória para realizar o diagnóstico. Nos critérios antigos a DA era diagnosticada 

somente quando havia demência, sendo que nos critérios atuais foram incluídas duas 

primeiras fases não demenciais. A fase pré-clínica pode se iniciar anos ou décadas antes 

do início dos sintomas demenciais (CROISILE, 2011 apud NITZSCHE;MORAES; 

TAVARES JUNIOR, 2015). Atualmente não possui utilidade na prática clínica atual, mas, 

a partir de avanços nas pesquisas, pode conseguir detectar alterações nos exames de 

RM, PET e biomarcadores que sinalizem as alterações fisiopatológicas da DA em 

pacientes ainda assintomáticos (FROTA et al., 2011) 

A fase de comprometimento cognitivo leve (CCL) inclui indivíduos com déficits em um 

ou mais domínios cognitivos – função executiva, memória, habilidades visuoespaciais, 

atenção ou linguagem – porém, ainda assim se mantêm independentes para atividades 

diárias e não preenchem os critérios para o diagnóstico de demência. Estão na transição 

entre o envelhecimento normal e a demência (CROISILE, 2011 apud NITZSCHE; 

MORAES; TAVARES JUNIOR, 2015). 

O diagnóstico de provável demência associada à DA é feito a partir de observação 

cuidadosa de comprometimento cognitivo, aliado a relato dos informantes, excluindo 

outras formas de demência ou de outras doenças que cursem com prejuízo cognitivo. 
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Pode se manifestar em duas formas: Amnéstica (mais comum) ou não-amnéstica, 

ambas associadas a déficits em outros domínios, como linguagem (lembranças de 

palavras), visual-espacial (cognição espacial, agnosia para objetos ou faces, 

simultaneoagnosia, e alexia), funções executivas (alteração do raciocínio, julgamento e 

solução de problemas) (FROTA et al., 2011). 

Nos estágios intermediários, os sintomas não cognitivos mais comuns são distúrbios do 

humor (depressão), delírios ou alucinações, agressividade, perambulação, desinibição 

sexual e distúrbios de alimentação. Nos estágios terminais, alterações do ciclo sono–

vigília são marcantes, problemas em relação à incontinência urinária e fecal e em realizar 

cuidados pessoais. Anormalidades neurológicas, como rigidez, ataxia e disartria, 

poderão aparecer nos estágios finais (BARREIRA FILHO;BARREIRA, 2017) 

O segundo tipo mais comum de demência é a Demência Vascular, com cerca de 20% 

dos casos (SANTOS et al., 2017) e se caracteriza por ser secundárias a 

comprometimentos vasculares do Sistema Nervoso Central, como por múltiplas lesões 

tromboencefálicas, lesões únicas em territórios estratégicos (lesão em tálamo, núcleo 

caudados, giros angulares e hipocampo); estados lacunares, alterações crônicas da 

circulação cerebral (múltiplos infartos), lesões extensas da substância branca 

(subcortical), angiopatia amilóide, e quadros decorrentes de Acidente Vascular 

Encefálico hemorrágico (MAGALDI, 2011) . 

Na maioria das demências, o diagnóstico final é realizado post-mortem, através de 

estudo neuropatológico. O Diagnóstico diferencial representa um desafio interessante 

para o clínico, já que pode ser complicado devido à sobreposição não apenas de 

manifestações clínicas, mas também de lesões neuropatológicas, área cerebral afetada, 

exames clínicos e de imagem (AGUILAR; MARTÍNEZ; SOSA, 2016). Os exames 

bioquímicos apresentam lacunas como baixa especificidade e sensibilidade (DANI et al., 

2017 apud TAN; YU; TAN , 2014) 

 

5.2.2Tratamento 
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Hoje há tratamentos sintomáticos modestamente eficazes para melhora da cognição e 

dos distúrbios comportamentais, que promovem a redução e estabilização do 

comprometimento cognitivo, comportamental e funcional (RELKIN et al., 2005 apud 

SORBI et al., 2012). Porém, desde 2006 nenhum novo medicamento foi aprovado, 

embora existam vários fármacos em desenvolvimento.(LOPEZ LOCANTO, 2015) 

O acompanhamento regular do paciente deve incluir escalas de avaliação cognitiva, 

como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para monitorar a resposta e a progressão 

da doença. Atualmente há duas classes farmacológicas aprovadas pela Food & Drug 

Administration (FDA):os Anticolinesterásicos (inibidores da acetilcolinesterase) que 

estão disponíveis:donepezil, rivastigmina e galantamina. Podem ser utilizadas na 

doença em estágio leve a grave. Há também os Moduladores da transmissão 

glutamatérgica, representada pela memantina, usada na demência moderada a severa 

(LOPEZ LOCANTO, 2015) 

 

No estágio avançado da demência, não há tratamento que tenha sido satisfatório. Sendo 

assim são necessários mais estudos, pois as medicações atuais proporcionam apenas 

pequenos benefícios e a utilização deve ser precedida de avaliações cuidadosas (PINTO 

et al., 2015). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do Problema Selecionado (terceiro passo) 

 

O tema escolhido para ser abordado é o cuidado à pessoa idosa, em especial ao portador 

de doenças demenciais, principalmente a doença de Alzheimer. Isso devido ao fato de 

que na área de abrangência atendida pela Equipe de Saúde da FamíliaCentro, além do 

elevado número de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) temos percebido o 

aumento de doenças senis, dentre as quais se destacam as demências. 

 

6.2 Explicação do Problema Selecionado (quarto passo) 

 

A demência tem prevalência crescente no Brasil e no mundo, principalmente devido ao 

aumento de expectativa de vida da população.  No entanto, mesmo sendo uma doença 

mais frequente, nem sempre possui um diagnóstico preciso e, na maior parte das vezes, 

os pacientes não são medicados efetivamente.  

 

Além disso, o próprio controle da doença e do paciente é dificultado por questões 

pessoais e sociais que podem passar despercebidas pelo profissional de saúde. Muitos 

desses pacientes moram sozinhos, não são alfabetizados e/ou possuem distúrbios 

cognitivos e fisiológicos que acabam por limitar suas atividades de vida diária. Ainda 

nesse contexto, um grande número chega à consulta com a queixa de esquecimento, 

dificuldades nos seus afazeres, aumentando o seu grau de dependência e, por fim, 

deixando os acamados. 

 

Nas visitas domiciliares, percebemos a sobrecarga imputada aoscuidadores que têm 

oferecer cuidados intensos e têm sua vida pessoal modificada, pois, além de se 

dedicarem ao paciente, precisam substituir as tarefas por ele desempenhadas 

previamente e reorganizar tarefas de sua responsabilidade e vida pessoal.  

 

 

 

 

Figura 1- Fatores, sinais e sintomas da pessoa com demência. 
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Fonte: autoria própria, 2020 

 

 

6.3 Seleção dos “nós críticos” (quinto passo) 

 

1. Nível deficiente de informação da equipe e da comunidade em relação aos 

cuidados com pacientes com demência 

2. Hábitos e estilos de vida inadequadosda população  

3. Estrutura dos serviços de saúde para atendimento ao paciente com demência. 

4. Processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família inadequado para enfrentar 

o problema. 

 

 

 

 

 

6.4Desenho das operações (sexto passo) 

   
Fatores 

genéticos  
 

Envelhecimento 
populacional  

 

Fatores de 
risco(ambientais 

alterações 
vasculares,metabólic

os)

 DEMÊNCIAS 

 

.  perda de memória/distúrbios cognitivos   

.  transtornos de comportamento 

.  mudanças na dinâmica familiar  

.  debilidade e dependência  

. 
 

 aumento  da morbimortalidade 

. 
 

 Abandono/isolamento 
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Quadro 5- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema“Abordagem ao portador de doença 

demencial’’”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Centro, do município de Santana do Paraíso 

 

Nó crítico 1 
Nível deficiente de informação da equipe e da comunidade em 
relação aos cuidados com pacientes com demência 
 

6º passo: operações Promover ações de educação e orientação de todos os 

envolvidos na prestação do serviço 

Proporcionar mudanças de comportamentos, conhecimentos ou 

satisfação dos usuários com os serviços. 

6º passo: projeto Grupo ‘’Cuidar de quem cuida’’ 

6º passo: resultados 

esperados 

Familiar/cuidadorsabendo como lidar com o familiar portador de 

demência; 

 

Vínculo no núcleo familiar a qual o idoso demenciado está 
inserido; 
 
Equipe de saúde conhecedora da doença de forma geral e 
cuidando melhor do paciente e familiares 

6º passo: produtos 

esperados 

 Grupos educativosmensais à comunidade e à equipe de saúde 

Grupo de apoio às famílias que convivem com idosos portadores 
de demência 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informações sobredemências 

Financeiro: Recursos para impressão de cartazes informativos;  

Político:Articulação intersetorial 

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Político: sensibilizar a equipe e população para aderir ao projeto 

educativo proposto. 

Financeiro: verba para aquisição de materiais. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

A médica - apresenta motivação Favorável 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Mensalmente, a médica e enfermeira, por meio da participação 

da equipe de saúde e das pessoas nos grupos educativos, 

verificarão se os cuidados pela equipe de saúde são eficientes e 

se a população com demência está bem cuidada.  

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

 

O monitoramento será efetuado verificando se os familiares e 

cuidadores de pessoas com demência estão se sentido mais 

tranquilos nas açõescuidativas.  
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Quadro 6- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Abordagem ao portador de doença 

demencial’’”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, 

do município de Santana do Paraíso 

 

Nó crítico 2 Hábitos e estilos de vida da população 

6º passo: Operações  Estabelecer práticas de identificação precoce dos fatores de risco 

para demências (doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão 

arterial, obesidade) 

6º passo:Projeto Grupo ‘’Viva Mais” 

6º passo:Resultados 

esperados 

Prevenir comorbidades relacionadas às principais doenças crônicas. 

Melhorar o acompanhamento ambulatorial de doenças crônicas  

Aumentar aderência ao tratamento 

Melhorar vínculo entre ESF e comunidade 

6º passo:Produtos 

esperados 

Criação de grupo operativo – Grupo Viva Mais, através de reuniões 

mensais com o apoio do NASF 

Inserir no grupo atividades práticas como: organizar refeições/pratos 

saudáveis, horta comunitária, caminhadas, danças, meditação, etc 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Elaboração e organização das ações de prevenção 

Organizacional: Adequação dos meios para a realização de todas as 

ações com apoio intersetorial 

Político: Articulação entre os setores da saúde e adesão dos 

profissionais 

Financeiro: Aquisição de recursos audiovisuais, folhetos 

educativos,recursos para comprar alimentos, insumos para as 

atividades práticas 

7ºpasso: viabilidade 

do plano - recursos 

críticos 

Político: Articulação entre os setores da saúde e adesão do gestor 

Financeiro: recursos para aquisição de recursos audiovisuais,  

8º passo: Controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

Equipe da Estratégia de saúde da família e NASF apresenta 

motivação favorável 

9ºpasso: acomp.do 

plano e respons. 

prazo 

Mensalmente a médica, enfermeira e equipe do NASF Apresentarão 

o projeto dos grupos operativos com palestras para fomentar na 

população o desejo de participar das atividades 

10º passo: gestão do 

plano: 

monitoramento e 

avaliação das ações 

O monitoramento será realizado pela adesão da comunidade às 

ações e verificação nas consultas da redução dos fatores de risco 

relacionados a doença 
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Quadro 7 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Abordagem ao portador de doença 

demencial’’”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, 

do município de Santana do Paraíso 

 

Nó crítico 3 
Estrutura dos serviços de saúde para atendimento ao paciente com 

demência. 

6ºpasso: operações Estabelecer melhorias em infraestrutura 

Acesso aos serviços em saúde com mais facilidade 

Viabilidade de projetos na atenção primária 

6º passo: projeto Dialogando com aSecretaria de Saúde Municipal 

6º passo: resultados 

esperados 

Disponibilidade de recursos ou insumos financeiros, humanos e 

materiais utilizados às atividades propostas 

Garantia dos fluxos de referência e contrarreferência para os 

serviços especializados 

Melhora da estrutura física da ESF 

6º passo: produtos 
esperados 

Reuniões mensais entre gestão e comunidade 
Apresentação descritiva de um relatório dos profissionais com dos 
pontos positivos, pontos negativos e, alternativas para melhorar o 
atendimento na ESF 
 
Estabelecer as prioridades com relação à ao funcionamento, 
problemas em relação à estrutura física e falta de insumos 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Elaboração de relatório após cada reunião  
Organizacional: Mobilização para reunião de tomada de  
decisões 
Político: Articulação entre os setores da saúde e adesão dos 
gestores 
Financeiro: busca de recursos junto à gestão para execução 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos 

Organizacional: estrutura física adequada 

Cognitivo: elaboração dos projetos 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: recursos para financiamento dos projetos 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
açóes estratégicas 

Gestão municipal. Favorável Apresentar solicitação formal dos 
materiais e recursos necessários, explicando a sua necessidade 

9º passo: 

acompanhamento do 

plano: responsáveis e 

prazos 

Início imediato. 

Médico, enfermeiro e gerente da unidade apresentarão solicitação 

formal dos materiais e recursos necessários, explicando a sua 

necessidade 

10º passo: gestão do 

plano: monitoramento 

e avaliação das ações 

Avaliação mensal por toda a equipe se a demanda estará sendo 

atendida 
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Quadro 8 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Abordagem ao portador de doença 

demencial’’”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Centro, 

do município de Santana do Paraíso 

Nó crítico 4 Processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família inadequado 

6º passo: 

operações 

Organizar os processos de trabalho 

Promover trabalho em equipe 

Integrar o planejamento e a  realização das atividades da ESF. 

6º passo: projeto Capacitação da equipe 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Implantar ação de educação permanente em saúde para a equipe 

6º passo: produtos 

esperados 

Oficinas mensais de educação permanente 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: Informação sobre o tema, estratégias de comunicação 

Organizacional: Adequação dos meios para a realização de todas as 

ações com apoio intersetorial 

Político: Mobilização social e articulação intersetorial 

Financeiro: Aquisição de recursos audiovisuais, folhetos educativos 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Cognitivo: Pessoal capacitado a transferir o conhecimento necessário 

Político: Adesão do gestor local 

8º passo: Controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas 

Toda a equipe e gestão local 

Realização de oficinas, em reunião que acontece às quintas-feiras, à 

tarde:Primeira oficina qualificação sobre Acolhimento, Humanização 

junto aos profissionais da ESF Centro;   

Segunda oficina: discutir a apresentação e anotar estratégias, 

enfocando o aprimoramento do Acolhimento na ESF.   

Relatório das oficinas 

Descrever resultados das oficinas em um relatório a ser apresentado 

à Secretaria Municipal de Saúde 

9º passo: 

acompanhamento 

do plano - 

responsáveis e 

prazos 

Médico e enfermeiro acompanharão toda a programação.  

Início imediato 

 

10º passo: gestão 

do plano - 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Avaliação de cada oficina através de relatório para o gestor municipal 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As doenças demenciais influenciam de maneira direta na qualidade de vida dos idosos 

e de seus familiares. Inicialmente despercebida por seus cuidadores ou pelo próprio 

paciente, a demência traz um impacto real nas atividades básicas diárias e expectativa 

de vida das pessoas. 

 

O déficit cognitivo progressivo compromete o funcionamento ocupacional e social do 

paciente. Portanto, faz-se necessário que a doença demencial seja considerada com um 

dos problemas de saúde pública no Brasil e que requer, assim, cuidados integrais e 

realizados por equipe multiprofissional e capacitada para lidar com o paciente e 

familiares.  

 

A partir do planejamento de ações sugeridas no plano de intervenção, a capacitação dos 

profissionais envolvidos nas unidades básicas de saúde e comunidade é fundamental 

bem como a organização do serviço, aumento da efetividade da atenção aos indivíduos 

portadores de demência e acompanhamento multidisciplinar.  

 

É possível identificar precocemente os sinais e sintomas das síndromes demenciais e 

intervir , revertendo casos reversíveis ou retardando a evolução natural da doença nos 

casos irreversíveis, garantindo autonomia pelo maior tempo possível e, dessa forma, 

melhorar a qualidade de vida da pessoa, do cuidador, da família e da comunidade onde 

se encontra inserido. 
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