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Introdução: O envelhecimento da população tem aumentado nas últimas décadas.

Embora as pessoas estejam vivendo mais, a qualidade de vida não acompanha essa

evolução, pois os idosos requerem subsídios específicos e direcionados às

peculiaridades advindas com o processo de envelhecimento. A Estratégia Saúde da

Família (ESF) apresenta-se como um modelo assistencial de saúde no qual os membros

das equipes articulam suas práticas e saberes no enfrentamento de cada situação,

especialmente no atendimento as especificidades gerontogeriátricas, por meio de um

conjunto de ações voltadas para a promoção, recuperação, reabilitação da saúde

(OLIVEIRA, SPIRI, 2006). Partindo dessas reflexões surgiu como objetivo de pesquisa:

delinear a atenção à saúde do idoso prestada pelos trabalhadores pertencentes a equipes

de saúde da família, caracterizando os recursos e os desafios enfrentados.

Metodologia: Trabalho de natureza qualitativa desenvolvido no município do Rio

Grande, RS, em uma Unidade Básica de Saúde da Família, no ano de 2008, tendo como

sujeitos dez trabalhadores: enfermeiro, médico, técnicos de enfermagem, agentes

comunitários. A coleta de dados aconteceu através de entrevista semi-estruturada. O

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) da

FURG (parecer 91/2008).
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Resultados: Foram identificados cinco temas reflexivos: Elevado número de idosos no

atendimento- Os entrevistados confirmaram que grande parte das pessoas por eles

atendidas são idosas. Assim, a rede primária de saúde deve estar preparada para

identificar os fatores agravantes e desencadeantes da fragilidade do idoso. Saber

reconhecer as síndromes geriátricas é peça fundamental para manter um envelhecimento

ativo e saudável. É necessário que os trabalhadores da atenção básica sejam capacitados

para diagnosticar e tratar as doenças mais prevalentes do idoso, tais como, hipertensão

arterial, diabetes mellitus, osteoporose e depressão (LOPES, 2006) . Falta de

capacidade de atendimento ao idoso na ESF- O fato de a população estar vivendo mais

gera modificações no perfil epidemiológico, tornando cada vez mais presente em nosso

meio as doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DCNT), com exigência de

cuidados permanentes, medicação contínua e exames periódicos. Essa situação acarreta

uma sobrecarga na demanda dos serviços de saúde, o que foi verificado nos

depoimentos. Dificuldades encontradas na assistência ao idoso- O ser idoso é o

resultado de um conjunto envolvendo o envelhecimento, logo, modificações

morfológicas e anatômicas estão presentes ao longo desta fase. Após os 50 anos de

idade, pode ocorrer degeneração óssea e diminuição da massa muscular; as alterações

no sistema osteoarticular implicam na piora do equilíbrio corporal do idoso. Reduz-se a

amplitude dos movimentos, modificando a marcha (LOPES, 2006). Para os

trabalhadores, a principal dificuldade no atendimento ao idoso é o seu deslocamento até

a unidade. Recursos sociais de atenção à saúde do idoso na ESF- A ESF conta com o

serviço de referência, encaminhando o usuário para um atendimento com níveis de

especialização mais complexos, os hospitais e especialistas. De modo oposto, a contra-

referência compreende o trânsito do usuário para o estabelecimento de origem, após a

solução do caso que foi objeto de referência. Ainda como recursos de atenção ao idoso,

os trabalhadores citaram a visita domiciliar e as reuniões em grupos como formas de

ação em saúde. Atenção ao idoso como um processo em construção- A formação e a

habilitação dos trabalhadores da saúde para o cuidado à clientela idosa é, ainda, um

processo incipiente em nosso meio, provavelmente porque a velhice é um fato social

relativamente novo entre nós. No entanto, fica claro que os trabalhadores vêm tentando

integrar o idoso às suas atividades, no intuito de inseri-los em ações promovidas pelo

serviço de saúde como um todo.

Conclusão: Constatou-se que o aumento da população idosa e a prevalência de DCNT

podem geram uma sobrecarga no serviço de saúde, que ainda não está preparado para



atender a números tão elevados de usuários e as suas particularidades biológicas e

culturais. Os efeitos da possível perda de capacidade de adaptação do idoso ao meio

ambiente podem ser atenuados se forem desenvolvidas ações de atenção que visem a

manutenção da sua autonomia, alcançado de igual forma melhora nos aspectos

psicossociais.
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