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RESUMO

No contexto atual o envelhecimento, faz parte da realidade da maioria das
sociedades e Brasil não é exceção da tendência observada na maioria dos países.
Sendo assim, este estudo teve como objetivo elaborar uma proposta de intervenção
com vistas a melhorar a qualidade de vida da população idosa na Unidade Básica de
Saúde Salgada no município de Palmeiras dos Índios em Alagoas. Considerando,
portanto o problema prioritário a ser abordado “alto índice de idosos com
incapacidade funcional “, foram selecionados os seguintes nós críticos: falta de
informação e desconhecimento do idoso sobre o autocuidado, falta de preocupação
das famílias, falta de oportunidade e opções lazer e equipe de saúde pouco
preparada para prestar uma assistência integral de qualidade aos idosos. Baseado
nesses nós críticos foram propostas as seguintes ações de enfrentamento: criação
dos projetos “Grupo de Atividade da Terceira Idade” para aumentar a informação do
idoso sobre autocuidado; “Linha do Cuidado Integral” para conscientizar aos
profissionais da equipe de saúde sobre a importância de uma assistência integral ao
idoso; “Idoso Sábio e Idoso com Saúde” para modificar hábitos de vida inadequados
e; “Movimentando a Vida” para melhorar estilos de vida. Acreditamos conseguir, com
esse plano, ampliar as atividades multidisciplinares e grupos de educação em saúde
para os idosos com incapacidade funcional.

Palavras chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde.
Incapacidade Funcional.
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ABSTRACT

In the current context the aging, is part of the reality of most companies and Brazil is
no exception from the trend observed in most countries. Thus, the objective of this
study was to draw up a proposal for intervention with a view to improving the quality
of life of the elderly population. In the Basic Health Unit pool in the municipality of
palms of Indians in Alagoas. Whereas, therefore the priority problem to be dealt with
"high index of elderly with functional disability ", we selected the following critical
knots: lack of information and ignorance of the elderly about self-care, lack of
concern of the families, lack of opportunity and leisure options, and health personnel
not prepared to provide comprehensive quality assistance to the elderly. Based on
these critical nodes, the following coping actions were proposed: creation of the
projects "Elderly activity group" to increase the information about the elderly about
self-care; "Integral care line" to make health professionals aware of the importance of
comprehensive care for the elderly; "Elderly wise and elderly with health" to modify
inappropriate habits of life and; "Moving life" to improve lifestyles. We believe in this
plan to expand multidisciplinary activities and health education groups for the elderly
with functional disabilities.

Key words: Family Health Strategy, Primary Health Care, Functional Disability.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABS

Atenção Básica à Saúde

APS

Atenção Primária à Saúde

DM

Diabetes melito (Diabetes mellitus)

ESF

Estratégia Saúde da Família

ESF

Equipe de Saúde da Família

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MS

Ministério da Saúde

PSF

Programa Saúde da Família

UBS

Unidade Básica de Saúde
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1 INTRODUÇAO

1.1 Aspectos gerais do município

O município de Palmeiras dos Índios localiza- se no interior do estado
Alagoas, e a 136 km da capital Maceió e tem 342m de altitude. Ocupa uma área de
460 610 km², sendo a quarta maior cidade do estado. As terras ocupadas pelo
município de Palmeira dos Índios constituíam primitivamente um aldeamento dos
índios Xucurus. Tinham esses indígenas o seu habitat cercado de esbeltas
palmeiras. O nome do município veio, pois, em consequência dos seus primeiros
habitantes e do fato da abundância de palmeira que então havia em seus campos.
Possui

o

clima Tropical

semiúmido

contendo

verões

quentes

e

invernos

razoavelmente frios, (IBGE, 2010).
Atualmente, apresenta uma população estimada pelo IBGE (2016) de 73 666
habitantes. O Índice de desenvolvimento humano (IDH) é de 0,614 considerado
médio se comparado ao do Brasil, que é de 0,754, e a renda média familiar é de R
1.22. (PALMEIRAS DOS INDIOS, 2015; IBGE, 2010).

1.2 Aspectos da comunidade

Os meados da década de 60, a Vila Maria era um grande pasto de uma
fazenda pertencente à família Botelho, tradicional de Palmeiras dos Índios. O nome
Vila Maria se deu pelo fato de que antes a família Botelho morava na região uma
fazendeira chamada Dona Maria, que era dona das terras, e por isso decidiu-se pelo
nome. (PALMEIRAS DOS INDIOS, 2015).
Hoje a população empregada vive basicamente do trabalho na educação,
saúde, empresas do serviço, artesanato, da agricultura, com destaque também, da
prestação de serviços e da economia informal, tendo vendedores, comerciantes,
professores, pedreiros e motoristas.
A comunidade conserva hábitos e costumes como comemorar as festas
religiosas, em particular as festas juninas atraindo muitos visitantes.
Temos assistentes sociais que visitam os pacientes com problemas econômicos
para garantir uma melhora do nível de vida.
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É uma população trabalhadora com muitos pacientes idosos onde não há
uma atividade especifica voltada para os idosos.
Quanto aos aspectos ambientais, o saneamento público faz parte da política
geral em defesa do meio ambiente. As autoridades locais das concessionárias
desempenham a responsabilidade de prover água a comunidade com qualidade e
os serviços de esgoto são administrados pela Prefeitura Municipal.
O transporte público apresenta um grande fluxo no bairro, atendendo a
demanda da população. Possui três linhas de ônibus que realizam o transporte dos
moradores para o centro e para outros bairros da cidade.

1.3 O Sistema municipal de saúde

A Rede de Atenção de Saúde do município constitui-se dos seguintes elementos:


Tem uma estrutura operacional que oferta serviços de atenção de saúde
secundária e terciária no município que são: uma unidade ambulatorial
especializada chamada Centro de Especialidades Palmeiras dos Índios, o
Hospital Santa Rita e Maternidade, uma Unidade de Pronto Atendimento e um
Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).



Atenção Primária de saúde estruturada como primeiro nível de atenção e
porta de entrada ao sistema, o município está constituído por 22 Unidades
Básicas de Saúde, que funcionam com a Estratégia de Saúde da Família
(ESF) e que integram, coordenam e atendem as necessidades de saúde da
população.
Sistemas de apoio:



Nos campos de apoio diagnostica e terapêutico, da assistência farmacêutica
e dos sistemas de informação em saúde.



Os sistemas logísticos que são os cartões de identificação dos usuários, os
prontuários clínicos e os sistemas de transportes sanitários.
Sistemas de governo:
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Envolve a institucionalidade de gestão e o uso de instrumentos gerenciais,
que permitem a governança de todos os componentes da rede de atenção de
saúde, que define os objetivos e metas que devem ser cumpridos no curto,
médio e longo prazo avaliando e monitorando o desempenho dos gerentes e
das organizações.

1.4 A Unidade Básica de Saúde

A unidade de saúde Salgada está situada na rua principal do bairro que faz a
ligação com o centro da cidade e foi caraterizada de acordo com o padrão mínimo
determinado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), cuja resolução dispõe sobre
o projeto físico da unidade básica de saúde. O imóvel possui um pavimento onde
funciona a recepção, farmácia, consultório médico, consultório odontológico,
consultório da enfermeira, sala de curativo, dispensa, sala de vacinas e banheiro.
A descrição física da unidade chama atenção para a defasagem de um
planejamento prévio e parece desconsiderar fatores importantes em um ambiente de
saúde, como exemplo o livre acesso e circulação de pacientes cadeirantes, em
maca ou com incapacidade funcional, acomodação de pacientes na sala de espera.
Atualmente os usuários esperam por atendimentos em corredores apertados, o que
dificultam a movimentação tanto de usuários quanto de funcionários. Não existe sala
de reuniões, razão pela qual a equipe utiliza o consultório da enfermeira. As
reuniões com a comunidade e os grupos operativos são realizadas no salão que fica
ao lado do centro de saúde.

1.5 A Equipe de Saúde da Família

A equipe atende uma área de abrangência com 2.257 habitantes que
compõem 703 famílias que estão cadastradas. O número de idosos é significativo,
de 350, o que corresponde a 15.5% da população. A atuação da equipe ocorre no
território, principalmente, na unidade básica de Saúde da Família, nas residências e
nos espaços comunitários.
Á área de abrangência da ESF Salgada é dividida em: Micro área 01(com um
total de 153

famílias cadastradas, com 327

usuários de oito ruas); Micro área
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2(com um total de 98 famílias cadastradas, com 331 usuários de 8 ruas); Micro
área 3(com um total de 122

famílias cadastradas, com 376 usuários de 6 ruas);

Micro área 4(com um total de 140

famílias cadastradas, com

443 usuários de

5ruas); Micro área5 (com um total de 102 famílias cadastradas, com 409 usuários
de 6 ruas); Micro área 6(com um total de

88 famílias cadastradas, com

381

usuários de 5 ruas);
Os agentes de saúde recebem treinamento para estar em dia com as novas
evidencias e ampliarem as condições de comunicação necessárias para a atuação
comunitária e para a organização da assistência.
Uma vez ao mês a equipe reúne-se para organizar o processo do trabalho
ainda não tem projeto de avaliação do trabalho.

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe

Funciona das 7:00 h ás 17:00 horas, na recepção e arquivo é realizado
acolhimento aos usuários, em seguida os demais atendimentos diante da
necessidade de cada usuário.
Existe uma solicitação da comunidade para que a Unidade tenha uma melhor
localização na área de abrangência da equipe, porque os pacientes idosos e com
incapacidade funcional tem muita dificuldade para chegar à unidade pois fica num
local muito longe. Essa questão é objeto de procura pela equipe deste local, porem
até o momento não existe proposta de solução.
Atualmente a equipe de Saúde da unidade básica fica vinculada a um grupo
de apoio denominado Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O NASF é
composto de seis áreas estratégicas, são elas: saúde da criança, saúde mental;
reabilitação e saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social
e saúde da mulher; que atuam de maneira integrada apoiando a equipe de saúde
oferecendo atendimento conjunto, interconsulta, educação permanente e ações de
promoção e prevenção de saúde contribuindo com o planejamento e a organização
das ações de cuidado que acometem a população.
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1.7 O dia a dia da equipe

Existe uma agenda elaborada pela equipe com as atividades diárias
contemplando atenção a demanda espontânea e atenção programada a condição
crônica, ela reflete os atendimentos realizados a população da área abrangente nas
segundas, terças, quartas, quinta e sextas-feiras, além disso, também reflete as
visitas domiciliares feitas nas terças feiras a tarde.
Para o atendimento de urgências e emergências aplica se o sistema
Manchester de classificação de risco e tem provocado resultados muitos positivos e
que tem sido bem avaliada pela população. As pessoas em situação de urgência
são encaminhadas a um local próximo adequado de atendimento que é Unidade de
Pronto Atendimento.
A atenção à condição crônica e voltada, para a promoção e a manutenção de
saúde, eles têm uma atenção planejada, integrada, continuada focada na pessoa e
sua família. Oferecendo as pessoas portadoras de condições crônicas cuidados
mais intensivos para que elas não fiquem abandonadas. As pessoas portadoras de
condições crônicas de maiores riscos são encaminhadas a especialistas atuando
como suporte a equipe de saúde.
Há também os programas de saúde bucal, pré-natal, puericultura, “preventivo”
de câncer de mama e ginecológico, realização de curativos e atendimento a
hipertensos e diabéticos.

1.8 Primeiro passo. Estimativa rápida. Definição dos problemas de saúde do
território e da comunidade

Depois de realizada a discussão de diagnostico situacional da ESF Salgada,
com nossa equipe de saúde, evidenciou-se os principais problemas de saúde a
seguir:

 Alto índice de idosos com incapacidade funcional;
 Alto índice de idosos com coexistência de duas ou mais condições crônicas
não transmissíveis;
 Elevado número de idosos com pouca pratica de atividade física;
 As mulheres idosas apresentam maior prejuízo funcional do que os homens;
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 Maior proporção de incapacidades entre os idosos com 80 anos e mais.
1.9 Segundo passo - Priorização dos problemas

Segundo Campos; Faria e Santos, (2010) todos os problemas precisam ser
priorizados. É necessário a equipe reunir e analisar todos os problemas para
verificar qual o que traz mais prejuízo para a saúde da comunidade.
Para a análise e seleção devem ser utilizados os critérios; importância do
problema, capacidade de enfrentamento, sua urgência e a seleção numérica na
ordem de prioridade.
Esta priorização é muito importante porque a equipe de saúde nem sempre
tem condições financeiras e recursos humanos disponíveis para enfrentar todos os
problemas ao mesmo tempo.
Quadro 1 - Priorização dos problemas da área de abrangência da equipe da
ESF Salgada
Principais problemas

Alto índice de idosos com
incapacidade funcional.
Elevado número de idosos com
pouca prática de atividade física.
Alto índice de idosos com
coexistência de duas ou mais
condições crônicas não
transmissíveis.
Maior proporção de
incapacidades entre os idosos
com 80 anos e mais.
As mulheres idosas apresentam
maior prejuízo funcional do que
os homens.

Importância Urgência Capacidade
Seleção
de
(0-10)
enfrentamento
Alta
10
Parcial
1
Alta

9

Parcial

2

Alta

8

Parcial

3

Média

7

Mínima

4

Baixa

7

Mínima

5

Fonte: Autoria própria (2018)
*Alta, média ou baixa
**Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30.
***Total, parcial ou fora.
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Depois de realizada a priorização dos problemas, o problema prioritário
escolhido foi: “Alto índice de idosos com incapacidade funcional,” por se entender
que este problema tem interferido profundamente no serviço de saúde prestado pela
equipe à população, já que, a dificuldade em implantar medidas que ressaltam a
melhoria de estilos de vida inadequados e a prática de atividades físicas não são
bem aceitos pela população. Isso também reflete uma dificuldade da equipe em
abordar esse problema. A capacidade de enfrentamento é parcial, considerando a
capacidade da equipe em intervir através de projetos de promoção da saúde,
disponibilização de serviços e cuidado continuado, apresenta o poder de intervir
significativamente, a importância é alta pelos agravos subsequentes e a urgência é
máxima devido ao impacto na qualidade de vida do idoso.
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2 JUSTIFICATIVA
A capacidade funcional atualmente tem um novo paradigma de saúde,
importante para o idoso, porque envelhecer mantendo todas as funções não significa
problema para o indivíduo, a família ou sociedade. O problema se inicia quando as
funções começam a se deteriorar. Manter a “capacidade funcional pode ter
implicações para a qualidade de vida dos idosos, pois estar relacionada com a
capacidade

do

indivíduo

se

manter

na

comunidade,

desfrutando

a

sua

independência até as idades mais avançadas” (ALVES et al,2007, p.1928).
Neste contexto, segundo Alves et al. (2010) a capacidade funcional delineia
uma série de implicações sociais, culturais e epidemiológicas, sua perda está
associada a maior risco de institucionalização e quedas, assim como a permanência
hospitalar mais prolongada e de recuperação mais lenta e complicada, além disso,
as projeções apontam que a população idosa funcionalmente incapacitada tende a
aumentar significativamente e em um período curto de tempo.
Sendo assim, o comprometimento funcional na terceira idade ocasiona maior
vulnerabilidade, podendo influenciar negativamente na qualidade de vida desses
idosos. O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que,
apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir
possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível.
Através dos atendimentos de demanda espontânea, agendada e visitas
domiciliares feitos pelos profissionais identificam-se idosos em situações de total
independência, bem como aqueles que vivem em total dependência, porém a
estratégia de atendimento nesse grupo o não era ideal, e eles apresentavam baixa
frequência à unidade.
Assim, sabendo os riscos que a falta de controle e acompanhamento,
pode ocasionar na saúde e qualidade de vida desses idosos, da necessidade de de
adoção de hábitos saudáveis, e, principalmente, pelo fato do idoso ser ainda más
vulnerável a complicações, entendemos que é necessário e urgente realizar um
projeto de intervenção com os idosos com incapacidade funcional, residentes na
nossa comunidade, com vistas a melhorar sua qualidade de vida.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Elaborar uma proposta de intervenção com vistas a melhorar a qualidade de
vida da população idosa, da área de abrangência da equipe Salgada do município
Palmeiras dos Índios- Alagoas.

3.2 Objetivos Específicos

1. Analisar o estado geral da saúde dos idosos com incapacidade funcional.
2. Fornecer informações que irão subsidiar o planejamento das ações da equipe
de saúde da família, quanto à promoção da saúde da pessoa idosa.
3. Incentivar ações intersetoriais de promoção à saúde do idoso.
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4 METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado inicialmente a partir das informações levantadas do
diagnostico situacional realizado na Unidade Básica de Saúde Salgada, através da
coleta de dados dos prontuários dos idosos e indicadores fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde, junto com a equipe de profissionais de saúde da unidade e
representantes da comunidade. A partir daí foi possível levantar os principais
problemas que acometem a região e priorizar o de maior relevância que foi o alto
índice de idosos com incapacidade funcional.
Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida
dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das
ações, de acordo com: Campos; Faria; Santos, (2010).
Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do NESCON e documentos de
órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para
revisão bibliográfica.
Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo Iniciação à metodologia:
Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017)
Para a definição das palavras-chave e keyboards utilizaram-se os Descritores
em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017).
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5 REVISAO BIBLIOGRAFICA

5.1 Estratégia de Saúde da Família

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica
no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo
Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais,

como estratégia de

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma
reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e
impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma
importante relação custo-efetividade. (BRASIL, 2012. p. 54).
A ESF é composta por equipes multiprofissionais que envolve enfermeiros,
médicos, técnicos em enfermagem, cirurgião dentista e agentes comunitários de
saúde (ACS). Atua de forma intersetorial, por meio de parecerias estabelecidas com
diferentes segmentos sociais e institucionais, para ampliar o potencial de
intervenção

em

situações

que

transcendem

os

limites

do

setor

saúde.

(BARROS,2014)
São atribuições de todos os profissionais, do ponto de vista organizacional,
participar do processo de territorialização, identificando situações de risco e
vulnerabilidade, realizando busca ativa e notificando doenças e agravos de
notificação compulsória, cadastrar famílias e indivíduos, garantindo a qualidade dos
dados coletados e a fidedignidade do diagnóstico de saúde do grupo populacional
da área adstrita de maneira interdisciplinar, com reuniões sistemáticas, organizadas
de forma compartilhada, para planejamento e avaliação das ações. (BRASIL, 2012.
p. 43)
Prevê também, a utilização de conhecimentos que fundamentam a produção
de vínculos, autonomia e acolhimento, associado ao conhecimento cientifico, como a
clínica médica e a epidemiologia. (FARIA et al, 2010).
Dentro do escopo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na
rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, e suas demandas não
atingidas, surgiu o Núcleo de Apoio à Saúde da Família que trabalha integrado,
considerando a singularidade dos usuários por uma equipe, na qual profissionais de
diferentes áreas de conhecimento atuam compartilhando e apoiando as práticas em
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saúde com troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, mediante
amplas metodologias, tais como estudo e discussão de casos e situações, projetos
terapêuticos, orientações e atendimento conjunto. (BRASIL, 2010.p.7)

A reabilitação tem, assim, papel de fundamental importância nos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família, visto que a atuação multiprofissional pode
propiciar a redução de incapacidades e deficiências com vistas à melhoria
da qualidade de vida dos idosos, favorecendo sua inclusão social. (BRASIL,
2010.p.47).

5.2 Atenção Primária à Saúde
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (BRASIL, 2012, p. 19)
No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de
descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das
pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de
entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é
fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade,
do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. (BRASIL,
2012, p.20).
Assim a Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção Básica, quer por
demanda espontânea, quer por busca ativa – que é identificada por meio de visitas
domiciliares, deve consistir em um processo diagnóstico multidimensional. Esse
diagnóstico é influenciado por diversos fatores, tais como o ambiente onde o idoso
vive, a relação profissional de saúde/pessoa idosa e profissional de saúde/familiares,
a história clínica - aspectos biológicos, psíquicos, funcionais e sociais - e o exame
físico. (BRASIL, 2007, p. 13).

5.3 O processo de envelhecimento
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O envelhecimento, anteriormente era um fenômeno, atualmente faz parte da
realidade da maior parte das comunidades. O contingente populacional está
envelhecendo. Temos como estimativa para 2050 cerca de dois bilhões de pessoas
com sessenta anos e mais mundialmente, a maior parte delas vivendo em países
em desenvolvimento. (BRASIL, 2007).
O Brasil não é exceção à tendência observada na maioria dos países. Desde
a

década

de

60,

observam-se

os processos

de

transição

demográfica,

epidemiológica e nutricional no país, que resultam em alterações nos padrões de
ocorrência das enfermidades. (BRASIL, 2010, p.16).
Neste processo a estatura e o tecido muscular tendem a diminui, e há um
aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas e da incapacidade
funcional.
A capacidade funcional atualmente tem um novo paradigma de saúde,
importante para o idoso, porque envelhecer mantendo todas as funções não significa
problema para o indivíduo, a família ou sociedade. O problema se inicia quando as
funções começam a se deteriorar. “A manutenção da capacidade funcional pode ter
importantes implicações para a qualidade de vida dos idosos, por estar relacionada
com a capacidade de ocupar-se com o trabalho até idades mais avançadas e/ou
com atividades agradáveis. ”(ROSA, 2003, p.47).
Alves, (2010 p. 9) reforça a importância de estratégias voltadas à manutenção
da saúde e de uma vida livre de incapacidade, com ações de ordem preventiva e
aorganização do sistema de saúde de forma a atender às necessidades reais dessa
parcela da população que mais cresce no País, possibilitando que os indivíduos
possam envelhecer de forma mais saudável, vivendo os anos adicionais de vida com
qualidade.
5.4 Condições de saúde
Com a aceleração do processo de envelhecimento existe uma tendência de
alteração no padrão de morbidade e de causas de morte da população; no lugar das
doenças infecto-contagiosas, tornam-se predominantes as doenças crônicodegenerativas e suas complicações. A tendência atual é termos um número
crescente de indivíduos idosos que, apesar de viverem mais, experimentam maior
número de condições crônicas. A curto e a longo prazo, o aumento no número de
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doenças crônicas conduz a uma maior prevalência de incapacidade funcional. Com
o processo fisiológico do envelhecimento, a capacidade funcional de cada sistema
do organismo humano diminui. Até aproximadamente os 20 ou 30 anos, quando se
atinge um ápice, as pessoas vão desenvolvendo suas capacidades e, a partir daí, o
desempenho funcional vai declinando pouco a pouco, no decorrer dos anos,
ocorrendo o denominado envelhecimento funcional (ALVES et al, 2010).
As condições de saúde descritas como mais frequentemente associadas ao
declínio funcional são: a hipertensão, o diabetes e a artrite. A hipertensão arterial é
passível de prevenção e controle. Quando não controlada, ela representa um dos
mais importantes fatores de risco para o acidente vascular cerebral interferindo
significativamente na incapacidade funcional do idoso (GIACOMIN et al, 2008).

5.5 Atividade física dos idosos

Considera-se atividade física qualquer movimento corporal produzido pelos
músculos esqueléticos e que resulta em gasto energético maior do que o dos níveis
de repouso. Muitos são os benefícios da atividade física, auxilia no controle de
doenças como diabetes, doenças cardíacas, problemas com colesterol alto e
hipertensão, melhora significativa das funções cognitivas como: memória, atenção,
raciocínio e adicionalmente, do ponto de vista psicológico, eleva a autoestima
(ARAUJO et al, 2015).
A prática regular de atividade física tem-se mostrado consideravelmente
efetiva, pois auxilia no tratamento direto para saúde dos efeitos deletérios
decorrentes do sedentarismo, no maior rendimento no trabalho doméstico,
disposição física e mental aumentada além de prevenir quedas e outros acidentes,
fazendo com que tenham maior qualidade de vida (STELLA et al, 2002).

5.6 Influência da faixa etária na incapacidade funcional
A proporção de idosos que apresentam comprometimento na capacidade
funcional aumenta com o avançar da idade. Assim, a idade é um dos fatores
preditores mais importantes. O risco relativo de declínio funcional aumenta cerca de
duas vezes a cada dez anos a mais vividos. Idosos de 80 anos ou mais tem uma
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chance 25 vezes maior de declínio da capacidade funcional em comparação com
idosos mais jovens (SOARES, 2010 apud SANTOS, 2013, p 72).
Este fato pode ser explicado, porque “na medida em que avança a idade do
indivíduo,

alterações

fisiológicas

decorrentes

do

próprio

processo

de

envelhecimento, como declínio da capacidade aeróbia e da musculatura esquelética
acentuam- -se, somando-se a maiores ocorrências de doenças crônicas nãotransmissíveis e incapacidade “ (CHODCKO et al., 2009 apud DUCA et al., 2011, p.
123).

6 PLANO DE INTERVENÇÃO

6.1 Terceiro passo- Descrição dos problemas selecionados
“Descrever um problema é caracterizá-lo para saber a sua dimensão e o que
ele representa na realidade. Deve identificar o que caracteriza o problema inclusive
sua quantificação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p.59).
O tema que escolhemos para ser abordado é uma proposta de intervenção
para melhorar a qualidade de vida em pacientes idosos com incapacidade funcional.
A área de abrangência tem 2257 pacientes desses 350 são pessoas idosas.
De acordo com os dados da equipe 274 idosos (78,24%) tem incapacidade funcional
conforme o quadro 2.
Quadro 2 - Descrição do problema priorizado pela equipe Salgada
Descritores
Idosos Cadastrados
Idosos Confirmados
Idosos com Incapacidade
funcional dentre os confirmados

Dados
432
350
78.24%

Fontes
SIAB
Registro da equipe
Registro da equipe

Fonte: Levantamento de dados feito pela equipe

6.2 Quarto passo- Explicação do problema

Através da observação direta e a discussão com a equipe de saúde da família
Salgada foi considerado o fato de haver um grande número de idosos com
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incapacidade funcional, causado pelos maus hábitos higiênicos alimentar, e estilos
de vida inadequados, a não pratica de atividade física e opção de lazer, precisando
o atendimento multidisciplinar na equipe, no contexto familiar e social do idoso, além
disso, a baixa escolaridade deles faz que sejam mais dependentes de terceiros para
realizar atividades básicas, e ter acesso aos cuidados prestados com a própria
saúde, levando-lhe á invalidez, prostração e aposentadoria precoce.

6.3 Quinto passo- Seleção dos “nós críticos

O nó crítico é definido como a causa de um problema que, quando “atacada
é capaz de impactar o problema principal e transformá-lo”. Explicam que “a
causa de um problema é geralmente outro problema ou outros problemas.
(CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010, p. 61-65).

Partindo deste conhecimento a elaboração do plano de ação constitui da
sistematização de ações – proposta de soluções para enfrentamento do problema.
Foram então identificados os nós críticos, relacionados ao elevado número de
idosos com incapacidade funcional, ou seja, suas principais causas, as quais são
relacionadas a seguir.






Falta de informação e desconhecimento do idoso sobre o autocuidado;
Falta de preocupação das famílias;
Falta de oportunidade e opções lazer;
Equipe de saúde pouco preparada para prestar uma assistência integral de
qualidade aos idosos.
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6.4 Sexto passo- Desenho de operações para as resoluções dos nós críticos
do problema
Quadro 3- Desenho das operações sobre o no crítico 1 relacionados à falta de
informação e desconhecimento do idoso sobre o autocuidado.
Nó crítico 1

Falta de informação e desconhecimento do idoso sobre o
autocuidado.

Operação

Aumentar o nível de informação do idoso sobre autocuidado.

Projeto

GATE: Grupo de Atividade da Terceira Idade.

Resultados
Esperados.

População idosa capacitada para o autocuidado e
gerenciamento de suas principais doenças.

Produtos
Esperados.

-Divulgação continua de informações sobre a saúde do idoso.
-Equipe capacitada.

Recursos
Necessário.

Estrutural: reorganização da agenda.
Cognitivo: informação sobre o tema e estratégias pedagógicas.
Financeiro: recursos para obter materiais a serem utilizados nas
dinâmicas, como: chapéu, espelho, caixa, crachá, papel.
Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos
profissionais.

Recursos
Críticos.

Estrutural: agenda previamente definida para realização das
atividades propostas.
Cognitivo: estratégias pedagógicas.
Financeiro: materiais para capacitação da equipe, recursos
audiovisuais e objetos para as dinâmicas como: chapéu,
espelho, caixa, crachá, papel.
Político: articulação intersetorial, mobilização social.

Controle dos
recursos
críticos.
Ações
Estratégicas.

Secretaria Municipal de Saúde.
Coordenadora da Atenção Básica.
Apresentação do projeto para a SMS e Coordenadora da
Atenção Básica.
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Prazo

Responsável (eis)
pelo
acompanhamento
das ações.
Processo de
monitoramento
e avaliação
das ações.

01 mês para organizar e implantar a agenda e até 02 meses
para que as atividades sejam implantadas.
Coordenadora da Atenção Básica.
ACS
Odontólogo
Processo de monitoramento das ações planejadas, buscando
verificar sua efetividade, semanalmente com o envolvimento
direto dos ACS. Avaliação de impacto feita ao termino das
capacitações, solicitando a participação da equipe no relato de
suas experiencias e no compartilhamento dos saberes.

Fonte: Autoria própria (2018)
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Quadro 4- Operações sobre o no crítico 2 relacionados ao problema falta de
preocupação das famílias e sociedade com o idoso.
Nó crítico 2
Falta de preocupação das famílias e sociedade com o idoso.
Operação

Modificar hábitos de vida inadequados.

Projeto

Idoso Sábio é Idoso com Saúde.

Resultados
Esperados.

Orientação em relação às possibilidades de suporte social e
reconhecimento da importância da sociabilidade, nesta fase da
vida.
Envolvimento dos familiares nas atividades.
Capacitar familiares para acolhimento do idoso em suas
incapacidades.

Produtos
Esperados.

Orientações educativas na UBS e durante visitas domiciliares.

Recursos
Necessário.

Estrutural: organização da agenda para a realização de
atividades programadas.

Familiares capacitados para auxiliar os idosos.

Cognitivo: promover trocas de conhecimento.
Financeiro: recursos materiais como folhetos, panfletos e
cartilhas.
Político: Mobilização social
Recursos
Críticos.

Estrutural: local para a realização das palestras e conversas.
Cognitivo: estratégias de comunicação
Financeiro:
financiamento para a aquisição de folhetos,
panfletos e cartilhas.
Político: apoio da gestão

Controle dos
recursos
críticos.

Secretaria Municipal de Saúde.

Ações

Apresentação o projeto para a SMS e Coordenadora da

Coordenadora da Atenção Básica.
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estratégicas

Atenção Básica.

Prazo

02 meses para confecção de panfletos e cartilhas e para a
capacitação da equipe

Responsável (eis)
pelo
acompanhamento
das ações
Processo de
monitoramento
e avaliação
das ações

Coordenadora da Atenção Básica.
Médica.
Enfermeira.
Processo de monitoramento permanente após cada atividade e
avaliação geral mensalmente com toda a equipe, se possível
com a Coordenadora de Atenção Básica.

Fonte: Autoria própria (2018)
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Quadro 5- Operações sobre o no crítico 3 relacionados ao problema falta de
oportunidade e opções lazer.
Nó crítico 3

Falta de oportunidade e opções de lazer.

Operação

Melhorar estilo de vida.

Projeto

Movimentando a vida.

Resultados
esperado.

Restauração do equilíbrio físico, psicológico e espiritual dos
idosos.
Conforto e relaxamento.
Aumento da autoestima e maior integração entre eles.

Produtos
esperados.

Aulas regulares de práticas corporais, incluídas na agenda da

Recursos
necessários.

Estrutural: equipe de ESF, dançarina da CESM.

UBS.

Cognitivo: estratégias de comunicação.
Financeiro: objetos, barro, pintura, escultura, molduras para
alongamento, CDs e aparelho de som.
Político: mobilização social.

Recursos
críticos.

Estrutural: dançarina para ministrar as aulas práticas.
Cognitivo: estratégias de comunicação.
Financeiro: disponibilização de materiais para danças como
aparelho de som portátil e CDs; objetos de espuma e elásticos
para auxiliar o alongamento, colchonetes.
Político: Apoio da gestão.

Controle dos
recursos
críticos

Secretaria Municipal de Saúde.

Ações
estratégicas

Apresentação o projeto para a SMS e Coordenadora da

Coordenadora da Atenção Básica.

Atenção Básica.
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Prazo

02 meses para início das aulas.

Responsável (eis)
pelo
acompanhamento
das ações

Perfeito Municipal.
Coordenadora da Atenção Básica.
Médica
Enfermeira
O processo de monitoramento das ações planejadas,ocorrerão
durante o desenvolvimento das atividades para corrigir
possíveis omissões nas ações realizadas, promovendo a
comunicação entre os planejadores e executores e a avaliação
cada 45 dias com toda a equipe.

Processo de
monitoramento
e avaliação
das ações

Fonte: Autoria própria (2018)
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Quadro 6- Operações sobre o no crítico 4 relacionados ao problema equipe de
saúde pouco preparada para prestar uma assistência integral de qualidade aos
idosos.
Nó crítico 4

Equipe de saúde pouco preparada para prestar uma
assistência integral de qualidade aos idosos.

Operação

Implantar a linha de cuidado para idosos com incapacidade
funcional.

Projeto

Linha de Cuidado.

Resultados
esperados

Conscientizar os profissionais da equipe de saúde sobre a
importância de uma assistência integral ao idoso, com ênfase
na promoção da saúde, prevenção de agravos e abordagem
humanizada.

Produtos
esperados

Linha de cuidado para idosos com incapacidade funcional
implantada; protocolos implantados; recursos humanos
capacitados; regulação implantada; gestão de linha de cuidado
implantada.

Recursos
Necessário

Estrutural: organizar agenda para realização das atividades
propostas.
Cognitivo: estratégias pedagogias e de comunicação.
Financeiro: recursos audiovisuais.
Político: Articulação entre os setores da saúde e adesão dos
profissionais.
Estrutural: adequação de fluxos (referencias e contra
referências).

Recursos
Críticos.

Cognitivo: estratégias pedagogias e de comunicação
Financeiro: financiamento do projeto para a aquisição de
recursos audiovisuais.
Político: articulação entre os setores da saúde e adesão dos
profissionais.

Controle dos
recursos críticos.
Ações
Estratégicas.

Secretaria Municipal de Saúde.
Coordenadora da Atenção Básica.
Apresentação o projeto para a SMS e Coordenadora da
Atenção Básica.
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Prazo

Início em três meses e finalização em 12 meses

Responsável (eis)
Pelo
acompanhamento
das ações.
Processo de
monitoramento
e avaliação
das ações.

Médica
Enfermeira.

Processo de monitoramento com ata de realização,
posteriormente assinada por todos os participantes e avaliação
total para verificar o resultado alcançado e se objetivo foi
alcançado cada dois meses.

Fonte: Autoria própria (2018)
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Para a solução dos nós críticos, foram estabelecidas as operações a serem
desenvolvidas pela equipe da ESF Salgada, através de atividades teóricas
educativas e atividades práticas.

6.5 Ações a serem desenvolvidas

As ações a serem desenvolvidas incluem consultas, visitas domiciliares,
grupos com ênfase na educação em saúde, reuniões com a comunidade e familiares
dos idosos, reuniões da equipe, entre outras ações.
Para o projeto Idoso Sábio é Idoso com Saúde espera-se que as ações
possam proporcionar às informações adequadas sobre hábitos higiênicos alimentar
saudáveis e os benefícios da realização de atividade física aeróbica e culturais no
idoso. As ações a serem desenvolvidas incluem, palestras na Unidade Básica de
Saúde, dinâmicas de grupo, campanha educativa na rádio comunitária, distribuição
de panfletos, e folhetos ilustrativos de fácil entendimento que propiciam socialização,
integração, apoio psíquico, e trocas de experiências e de saberes.
No projeto GATE (Grupo de Atividade da Terceira Idade), será necessária a
estruturação de grupos com familiares de idosos e cuidadores por micro áreas
supervisionado por seu agente comunitária de saúde, no encontro grupal inicial
serão apresentado os integrantes do grupo e a programação dos encontros, desta
forma serão feitos encontros semanais alternando entre palestras, debates e aulas
práticas donde serão abordado conhecimentos básicos para que o cuidado à pessoa
idosa possa ser realizado de forma a atender as suas múltiplas necessidades. Nas
aulas práticas devem ser trabalhadas e observadas as diversas funções do cuidador
da pessoa idosa, de modo a colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas
palestras.
Quanto ao projeto Movimentando a Vida busca-se por meio de diversas
atividades físicas e recreativas, propiciar momentos de descontração, desinibição,
integração e socialização fazendo com que os idosos passem a ter atitudes de
confiança.
Nas atividades físicas serão feitas caminhadas e aplicação de exercícios aeróbios,
de mobilidade articular, e alongamento com acessório, para a recreação
desenvolvidas atividades como

serão
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Artesanato: esta é atividade em que o idoso pode trabalhar tanto a pintura,
como o desenho, escultura ou decoração de molduras, canecas e outros objetos.
Acaba por ser uma atividade de autoconhecimento que ajuda a evitar a solidão e a
depressão, desenvolve a motricidade manual, promove a criatividade, aumenta a
autoestima e melhora também a precisão manual. (RECREAÇÃO, 2017)
Jogo da mímica: o representante do grupo de mímica deverá passar uma
determinada mensagem e o objetivo é que o grupo acerte na mensagem. Este jogo
promove a interação social e o espírito da equipe é excelente para trabalhar a
motricidade. (RECREAÇÃO, 2017)
O último projeto Linha de Cuidado terá os aspectos seguintes:
1 – Trabalho multidisciplinar. Formação da equipe de atenção interdisciplinar ao
idoso, possibilitando um atendimento adequado do processo de envelhecimento e
saúde-doença. Orientar ao idoso, família e cuidador na adequação do ambiente e
adaptação do idoso nas atividades da vida diária.
2 – Garantir o atendimento integral. Oferecer atenção sistematizada ao idoso, sua
família e comunidade na busca de melhora das suas condições físicas, psicológicas
e sociais. Com ênfase na prevenção de doenças crônicas, tratamento de suas
principais patologias, e acolhimento em suas incapacidades e disfunções.
3 – Educação permanente em saúde da equipe para capacitação, e atualização
cotidiana da equipe e implantação de protocolos de atendimento ao idoso.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados encontrados reforçam a importância da atenção primária como linha
de frente no combate às incapacidades funcionais bem como um envelhecimento
saudável, através de ações de promoção da saúde, não só do idoso, mas de todos
os ciclos da vida.
Enfim, acredita-se que este trabalho é uma ferramenta muito importante, para
as equipes de saúde da família. Esses profissionais podem e devem atuar na
prevenção das incapacidades funcionais. Conhecer quais são esses fatores e como
eles repercutem na saúde dos idosos é fundamental para o desenvolvimento do real
papel das equipes de saúde da família que é de promoção da saúde e de prevenção
de agravos. Além disso, os profissionais de saúde devem procurar sensibilizar e
incentivas ações com outros setores da sociedade, visando a promoção da saúde
dos idosos.
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