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Artigo Original

CONDH;:ÓES SOCIAIS E DE SAÚDE DE mosos ACOMPANHADOS PELA ATENl;:AO
PRIMÁRIA DE SOBRAL - CE

HEALTHAND SOCIAL CONDITIONS OFELDERLY ACCOMPANIED BY PRIMARYATTENTION
IN SOBRAL - CE

CONDICIONES SOCIALES YDE SALUD DEANCIANOSACOMPAÑADAS POR LA ATENCIÓN
PRIMARIA SOBRAL - CE

[amilly Cruz Linhares', Eliany Nazaré üüveíra/, Sara Ccrdeírc Elcia-', Cibelly Aliny Síqueíra de Lima Freitas", Hirck Shínkai'',
Támla Queircz Ln-a''

A transfcác demográfica faz com que as questóes relativas ao envelhecímentc ganhem ínteresse, dcsencaderem estudos e pesquisas
e merecam destaque no cenáric mundial, A pesquisa objetiva tracar o perfil das condícóes socíais e de saúde da populacác idosa
acompanhada pela Aten¡;:ao Prímárta de Sobral - CE, Brasil tem caráter exploratóric - descrttívo ccm abordagem quantitatíva
e abrangcu 200 ídosos. Idcntíñcou-sc que 72,5% sao mulheres. 40,5% possuíam idade entre 70 e 79 anos e 57% nao erarn
alfabetizados; 61% pcssuíam algum tipo de dependencia e 4B% fazem uso de 02 a 03 medicamentos diariamente. 52% apresentaram
boa dinámica familiar, com maíor presenca do fílho como cuidador. A maíorta manifestou depressflO leve e 34% relataram estado
de saúde bom. Dessa forma, os dados permítem observar que sao requeridos ínvestímentcs que príorízem a prevencáo de doencas
e controle de condícóes de crcnicidade que permita aos ídosos um víver ccm qualidade.
Dcscrttores. ldoso; Atencñc Prímárta aSaúde; Ccndicóes Scciais.

The demographíc transition has made the aging issues gaín ínterest, trigger studíes and research and deserve wcrldwide
distinction. The research aims to draw the prcfile cf the social and health ccnditíons of the elderly pcpulatícn acccmpaníed by
Prímary Care attentíon in Sobral - CE, Brazfl. Thls ls an exploratcry - descriptíve and quantitatíve approach that íncluded 200
elderty people. It was found out that 72.5% are women, 40.5(}·b were aged between 70 and 79 years and 57Ql¡-, were illíterate, 61 %
had somc kínd cf dependence and 4B% make use of abcut 02 to 03 ktnds of medícatícns daily, 52% had a good family dynamícs.
with greater presence of the chíld as a caregíver; Most expressed mild depresston and 34% reported good health. Thus. the data let
us to condude0020that investments that focus on disease prevention and control of chrcnic condítions that allow the elderly to
live wíth a quality are required.
Descrtpters: Aged; PrimaryHealth Care: Social Ccnditicns.

La transición demográfica hace con que problemas del envejecimiento ganen intereses, desarrollen estudios e investigaciones
que merecen destaques en el escenario mundial. La investigación tiene como objetivo trazar el perfil de las condiciones sociales
y de salud de la población anciana acompañada por la Atención Primaria de Sobral ----- CE, Brasil. Es exploratoria, descriptivo, con
enfoque cuantitativo e incluyó 200 ancianos. Se encontró que 72,5% eran mujeres, 40,5q!o tenían entre 70 y 79 años y 57 1Yo eran
analfabetos, 61% tenían algún tipo de dependencia y 4B% usaban 02 a 03 medicamentos diarios. 52% tenían buena dinámica
familiar, con mayor presencia del hijo como cuidador. La mayoría expresó depresión leve y 34% informó buen estado de salud. Por
lo tanto, los datos permitieron observar que se necesitan inversiones investir en la prevención y control de enfermedades crónicas
que permita que los ancianos vivan con una calidad.
Descriptores: Ancianos; Atención Primaria de Salud; Condiciones Sociales.
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INTRODU~ÁO

o envelhecimento populacional consiste cm um

dos maiores desafios da saúde pública contemporánea.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, essa modifica

cáo no perfil etárío da populacáo é uma resposta a mudan

ca de indicadores de saúde, corn a queda da fecundidade

e da mortalidade e o aumento da expectativa de vida(l).

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicilios vem acontecendo urna evolucáo da popu

Iacáo idosa, quando comparados os anos de 1998 a 2008

para o Brasil, o Nordeste e o Ceará, Mais especificamente.

o Estado do Ceará apresentou urna populacáo de 914.514

idosos em 2008 contra 618.917 em 1998(2J.

Acreditamos que as questóes relativas ao enve

lhecimento ganhem interesse, desencadeiem estudos e

pesquisas e merecam destaque no cenário mundial atual,

pois essa transicáo demográfica traz urna nova configura

s:aoetária e a longevidade como um fato novo na história

da humanidade(3J.

Na área da saúde, esse expressívo aumento da po

pulacao idosa vern trazendo repercussñes importantes.

Dessa forma, denotamos os profissionais de saúde como

sujeitos essenciais para o desenvolvimento de acñes que

assístern ao individuo en suas fases de vida e no preces

so saúde-doenca, Neste contexto, percebern-se novas ne

cessidades de cuidado aos idosos, pois o envelhecimento

populacional produz impacto direto nos servícos de saú

de, urna vez que os idosos apreseritam mais problemas

de saúde, especialmente de longa duracáo.

O pacto pela vida de 2006 determina que devem

ser seguidas algumas diretrizes norteadoras de suas

acñes em relacáo aos idosos corno: estímulo as acóes

íntersetoriaís. implantacáo de servicos de atencáo domi

cihária, prornocáo do envelhecimento saudável, atencáo

integrada e integral á saúde da pessoa ídosa, Iortalecí

ment.o da participas:fio social, acolhiment.o preferencial

en unidades de saúde, proviTnento de recursos capazes

de assegurar a qualidade da atens:fio a saúde da pessoa

idosa e divulgas:ao e infornlas:ao sobre a Política Nacional

de saúde da Pessoa idosa, para profissionais de saúde,

gestores e usuários do SUS(4).

Infonnas:oes relevant.es para a det.erminas:ao das

condis:oes de vida e saúde da populas:ao idosa tém sido

obtidas a partir de estudos epidemiológicos de base po

pulacional, e podem ser utilizadas no planejamento de

políticas públicas volt.adas para esse segment.o. A impor

tAncia de informas:oes desse cunho é apontada, assim
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como de dados sobre suas demandas por servicos de

atencáo médica e social, no planejamento da atencáo e

prornocáo da saúde(5).

Diante do exposto, faz-se necessário compreender

os fatores individuais, socíaís, ambientais, culturais, afetí

vos e de saúdc/doenca dos ídosos. Dessa forma, destaca

mos a idade, o aspecto de situacáo conjugal, escolaridade,

trabalho remunerado, tabagismo, partícípacáo ern algu

ma atividade física e demaís hábitos de vida, as perdas

de prazer nas atívidades habituais e de energía (estados

depressivosJ, o suporte familiar e assísténcía do domící

lio como fatores essenciaís nesta caracterizacáo.

De acordo com o objeto deste estndo, enfatizamos

os idosos inseridos na Atencáo Prímána de Sobral-Ceará

-Brasil, que foram acompanhados pelos académicos do

curso de Enfermagem do 7° período da disciplina de En

fermagem Geriátríca da Uníversidade Estadual Vale do

Acaraú - UVA.

Partíndo do pressuposto de que, quando se conhe

ce o real panorama das condicóes de saúde das pessoas

que estáo envelhecendo, podemos planejar e programar

acócs de prornocáo da saúde, prevencáo e tratamento de

agravos e reabihtacáo, o estudo mostra a sua relevancia,

pois ínformacócs nesse sentido sao escassas e dispersas,

dificultando o planejamento de acócs de maior resolutí

vidade coletiva. Neste sentido, justificamos este estudo

que servirá de subsidio para sugestócs de íntervencóes

que poderáo ser implementadas, visando melhorar as

acócs oferecidas aos idosos na área da saúde, mais espe

cífícamente no processo de cuidado dos profissronais de

enfermagem, bem como evidenciar as acóes relevantes,

Dessa forma, nosso estudo foi norteado pelas questóes

que envolvern o idoso em níveis sociais, culturais, econó

micos, Iinanceiros e de saúde-doens:a.

Considerando as prernissas evidenciadas, para o

favorecimento de pclíticas públicas dirigidas a esse gru

po populacional e o planejamento das a<;5es de aten<;ao

á saúde em nível local e regional, julgamos necessárlo

conhecer o perfil social e de saúde dos idosos e suas res

pectivas peculiaridades. Assim, o present.e est.udo tem

como objetivo conhecer as condi<;fJes de vida e saúde da

populas:ao idosa acompanhada pela Atens:ao Primária do

município de Sobral- CE.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata.-se de um estudo de caráter exploratúrlo 

descritivo com abordagem quantitativa. Foi reahzado a

Rev Rene, }'orteJe,", 2011; 12(n. e'p.1'922-9. 923
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partir de visitas domiciliares aos idosos que residem em

Sobral - Ceará e inseridos na Atencao Primária. A co

leta de dados fai feíta pelos estudantes de Enfermagem

da disciplina de Enfermagem Geriátrica da Universidade

Estadual Vale do Acaraú, no domicilio, com pré-agenda

mento com os idosos ou responsáveis, respeitando-se

suas atividades cotidianas.

Ressaltamos que a amostragem nao probabilísti

ca intencional desenhou nosso estudo e que as escolhas

dos idosos e das unidades de saúde as quais pertencem

dependeram do acesso dos estudantes de Enfermagem

na identífícacao e abordagem dos idosos no domícílío. A

pesquisa tracou o perfil de 200 idosos na faixa etária de

60 anos ou mais, de ambos os géneros, sem dístincáo de

raca e religiáo ou grau de dependencia. Para a inclusáo na

pesquisa, os idosos deveriam estar inseridos na Atencáo

Primária da área urbana do Município de Sobral e serem

acompanhados por académicos que cursam a disciplina

de geriatria do 7° período da Faculdade de Enfermagem

da UVA Neste cenário, quatro turmas estiveram envolví

das na coleta das informacóes. Foram excluídos aqueles

que nao consentiram ou nao tiveram a permissáo de fa

miliares para participar da pesquisa.

A construcáo deste estudo teve início no mes de ju

lha de 2009, a partir de consultas em livros e publícacóes

nos principais periódicos da área da saúde a fim de buscar

literatura sobre esta temática. Como instrumento para a

coleta de dadas, as estudantes dos períodos de 2009.2 a

2011.1 utilizaram um formulário contendo dados sobre

o perfil sócio-demográfico, hábitos de vida, atividades de

vida diária através do Índice de Barthel, acesso a servicos

de saúde, uso de medicacñes, morbidade(s) referida(s),

APGAR familiar; o estado de depressáo de acordo com a es

cala geriátrica GDS-15, percepcáo do estado de saúde e as

sisténcia no domicilio. Para aphcacáo deste formulário os

estudantes foram previamente capacitados para aplícá-lo,

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comí

te de Ética da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

UVA, resultando em parecer favorável, com Certificado

de Apresentacáo para Aprecíacáo Ética (CAAE) sob o nº

2534.0.000.039-10, o que afrrmou ser estudo de grande

contribuicáo social.

Este estudo atendeu aos aspectos éticos constan

tes na Resolucáo n? 196/96 do Conselho Nacional de

Saúde, ende incorpora, sob a ética do individuo e das

coletividades, os quatros referenciais básicos da bioéti

ca: autonomía, nao maleficencia, beneficencia e justica,

entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que

924 Rev Rene, Fortaleza, 2011; 12(n. esp.):922-9.

dizern rcspeito a comunidade científica, aos sujeitos da

pesquisa e ao Estadol''l, Para participar da pesquisa, o

idoso ou seu responsável assinou um Termo de Censen

timento Lívre e Esclarecido, podendo o idoso desistir do

estudo em qualquer fase de sua realizacao,

As informacóes obtidas a partir do formulário fo

ram organizadas, por meio do Programa Excel2007, com

procedimentos estatístícos simplificados, para posterior

análise quantitativa. Os resultados foram expressos em

valores absolutos e percentuaís, por meio de tabelas, A

díscussáo e a análise foram fundamentadas de acordo

com a literatura pertinente.

APRESENTA(,:AO DOS DADOS

Visando a melhor compreensáo, dividimos os da

dos obtidos em 5 categorías: 1. Características sócio-de

mográficas; 2. Hábitos de vida e Atividades de Vida Diária

(AVD); 3. Escala de Depressao Geriátríca de Yesavage e

Avalíacáo subjetiva do estado de saúde: 4. Uso regular de

medicamentos; 5. APGARfamiliar e assísténcia no dorní

cilio. Em subtópicos, os dados foram apresentados em

tabelas com fundamentacáo teórica.

Tabela 1 - Perfil de idosos acompanhados pela Atcncáo

Prímána de acordo com as varíáveis sócio-demográficas.

Sobral,CE, Brasil, 2011

Variáveis
Masculino Pemlnlno Total

N % N % N %J
Sexo 55 27)5 145 72;5 200 100
Idade

60 a 69 anos 10 18) 43 29)6 53 26,5
70 a 79 anos 17 30;9 64 44,1 81 40,5
2::.80 anos 28 50,9 38 26,2 66 33
Total 55 100 145 LOO 200 100

Escolarídade
Analfabeto 34 61)8 80 55;1 114 57
Ensínc Fundamental 18 32,7 61 42,06 79 39,5
Ensíno Superior 3 5,45 4 2,75 7 3,5
Total 55 lOO 145 100 200 100

Prcñssáo
Atívídede remunerada 6 10;9 1:1 8,9 19 9,5
Apcsentadcrta 52 94,5 114 78,6 166 83

Estado Civil
Casado 43 78) 52 35)B 95 47,5
Separado 2 3,6 7 4,82 9 4,5
Viúvo B 14,5 76 52,4 84 42
Solteiro 2 3,6 10 6,89 12 6
Total 55 100 145 LOO 200 100

Convívio familiar
Mora mm oCa) espcscfa] 42 76,3 48 33,1 90 45
Nao mora mm 0(0.) esposara) 2 3,6 18 12,4 20 lO
Mora corn outras pessoas 11 20 79 54,4 90 45
Total 55 lOO 145 100 200 100

Fcnte Prímáría

A partir dos resultados, apresentados na tabela
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01, pode-se observar que 72,5% dos idosos sao do sexo

ferninino, 40,5% possuíarn Iaixa etária de 70 a 79 anos e

57% náo sáo alfabetizados. Destaca-se t.ambém que 83%

sao aposentados. Foí visto que 42%1 sao viúvos e que 45%

rnorarn com oCa) esposo(a).

Conforme dados da tabela 03, em relacáo ao esta

do depressivo, a definícáo de depressáo leve esteve pre

sente en 47,5% dos casos e apenas 9% Ioram definidos

como depressáo grave. Frente as perccpcócs do estado

de saúde, apenas 34% relatam possuir bom estado de

saúde e 3% excelente.

Tabela 2 - Perfil dos ídosos acornpanhados pela Aten

cáo Prímána quanto aos hábitos de vida e a dependencia

das atividades de vida diária, Sobral , CE, Brasil, 2011

Tabela 4 - Perfil de idosos acompanhados pela Atcncáo

Prirnária quanto ao uso regular de medicamentos Sobra],

CE, Brasil, 2011

Os dados da tabela acima nos mostram que grande

parte dos idosos estudados, 48%, fazern uso de 02 a 03

medicamentos diariamente.

Masculino Femíníno

39 26,8 56 28
71 48,9 96 48
30 20,6 41 20,5

5 3,4 7 3.5
L45 LOO 200 100

varlávels Masculino Femínlno Total
N %J N %J N %

Atividade Física
Sim 8 14,5 33 22,7 41 20,5
Nao 47 85,4 1'\ '¡ 77,2 159 79,5
Total 55 100 145 100 200 100

Fuma ou [á fumou
Sim 43 7f-U 65 44,8 L08 54
Nao 12 21,8 80 55,1 92 46
Total 55 100 145 100 200 100

Consumiu bebida alccólíca
Sim 34 61,8 18 12,4 52 26
Nao 21 38,1 127 87,5 148 74
Total 55 100 145 100 200 100

Dependente (AVD)
Sím 38 69,09 84 57,9 122 61
Nao 17 30,9 61 42 78 39
Total 55 100 145 100 200 100

Fcnte Primária

vartávels

Uso regular de medicamentos
Até 02 medicamentos
02 a 03 medicamentos
03 ou rnaís medicamentos
Nao usa medicamentos
'letal

Fonte Primária

N

17
25
11

2
55

%

30,9
45,4

20
3,6
:00

N

Total

N

Tahela 3 - Perfil de idosos acompanhados pela Atencáo

Primária quanto a escala de depressáo geriátrica e a per

cepcáo do estado de saúde. Sobral , CE, Brasil, 2011

Em relacáo aos principais hábitos de vida, os da

dos da tabela 02 dernonstram que, 79,5% referíram nao

realizar atividade física, e apenas 20,5% informararn ado

tal' essa prática, Junto a isso, os idosos também apresen

taram elevado grau de dependencia funcional, com 61%

dos casos. Em relacáo ao uso de tabaco, 54% fízeram uso

por lempo prolongado. Quanto ao consumo de bebida al

coólica 26% referiram ter feíto uso por algum tempo,

Masculino Pemlnlno Totai
N %J N % N (Yo

14 25,4 45 31 59 29,5

28 50,9 67 46,2 95 47,5

4 7 ., 14 9,6 18 '),k

') 16,3 19 LU 28 14
55 100 145 100 200 100

Tabela 5 - Perfil de idosos acompanhados pela Atencáo

Primária quanto ao APGARfamiliar e a assisténcia no do

micílio. Sobral , CE, Brasil, 2011

Totai

N%

9,65 19 9,5

53,1 104 52
23.11 48 24

13,7 29 14,5
100 200 100

Femlnlno

23 4Ul 85 58,6 108 54
29 52,72 20 13,7 49 24,5

O O 5 3,44 5 2,5
O O 7 4,82 7 3,5
1 1,8 4 2,75 5 2,5
2 3,6 24 16,55 2B 14

55 100 145 100 200 100

N % N

27 49,09 77
14 25,4 34

5 9,09 14

') 16,36 20
55 100 145

Masculino

Assísténcía no domicílio
Filho
Companheíro
Irmác
Amigo
Prcñssíonal de saúde
Outros
Total

APGAR familiar
Altamente funcional
Moderadamente
dísfuncícnal
Severamente
disfuncíonal
Nao se aplica
Total

varlávels

Ponte Prtmár¡a

Ao analisar a funcionalidade familiar de idosos,

constatamos que 52%J relataram boa dinámíca familiar,

enquanto que 33,5% referiram comprometimento dessa

dinámica, Vale ressaltar que a alternativa "nao se aplica

ao idoso" se rclacionou ao fato de nao podercm verbali

zar com o pesquisador devido a su as limitacóes.

4,13 6 3
34,4 68 34
48,9 102 e,

""
12,4 24 12

O O O
100 200 100

6
50
71
18

O
145

O
32,7
56,3
10,9

O
100

o
.s
31

6
O

55

Sern depressác
Leve
Grave
Nao se aplica
Total
Percepcác do estado
de saúde

Excelente
Bom
Regular
Ruirn
Nao se aplica
Total

Ponte Prirnária

Variáveis

Rev Rene, Fortaleza, 2011; 12 [n. esp.] :922-9. 925
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Em relacáo a assisténcia no domicílio, conforme

dados da tabela 05, houve a predornináncia de que o

principal cuidador do idoso seja urna pessoa da família,

com destaque para o lilho(a), 54%" e o seu companhciroj

sua companbeira, 24,5%. Evidenciamos a presenca de

netos(as J, noras e primas, em maior número, comparan

do-se a dernais categorías dentro da alternativa "outros"

Essas ínformacóes confirmam o bom relacionamento da

dinámica familiar,

D1SCUSSAO DOS RESULTADOS

Após a análíse dos formulários da pesquisa, perce

bemos que os idosos residentes na zona urbana do Muni

cípio de Sobral e incluidos na atencáo primária, caracte

rizam-se por ser amatoria mulher:

Na atualidade, a expectativa de vida vem aumen

tando en virtude dos avances científicos e tecnológicos,

das melhores condicóes de higiene e saneamento bási

co, que reduziram, por exernplo, as mortes por doencas

infecto-contagiosas. A iniquidade das políticas locaís, em

diversas regíces do mundo, adquire uma maior visibili

dade com o fenómeno do envelhecimento. As possibilida

des de envelhecimento estáo estreitamente relacionadas

ao acesso a condícoes dignas de vida e renda. Esse acesso,

inclusive, poderá ser um fatal' determinante da qualidade

com que se vai envelhecer(7).

No Brasil, o número absoluto de mullieres idosas

é superior quando confrontado com o de homens acírna

de 65 anos. Este fato pode estar atribuído a menor expo

sícáo das mulheres a determinados fato res de risco en

centrados no trabalho, menor prevalencia de t.abagismo

e uso de álcool, díferencas quanto aatitude em rclacáo a

doencas e incapacidades e pela maior cobertura da assis

téncia asaúde(8).

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicilios, a maior proporcáo de idosos na popula

cae brasileira tem entre 60-69 anos, mas a proporcáo de

idosos com 70 anos ou mais tem aumentado'<! Os ido

sos corn 70-79 anos represcntam 40,5°/iJ da populacáo

deste estudo. Detectamos ainda que 83% dos idosos sao

aposentados.

A baixa escolaridade dos sujeitos, 57% de analfa

betos, confirma o encontrado ern outros estudos desen

volvidos com este mesmo grupo etário. Consideramos

que, possivelment.e, essa baixa escolaridade dos idosos

seja re flexo da taxa de allabetiza,ao nos anos 20-40 do
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século passado, quando náo havia tanta cobranca por ní

vel escolar como atualmente e o papel das mulheres na

socíedade era casar, t.er filhos e cuidar de casa e, via de

regra, nao eram estimuladas a estudar(9). Esses dados

demonstraram um dos aspectos de desigualdades sociais

de nosso país.

Houve a predornináncia de casados entre os ho

mens e que viviam com sua companheira, e de viúvas entre

as rnulheres, convivendo em ambientes multigeracionais.

A pesquisa também oportunizou conhecimentos

acerca dos hábitos de vida dos idosos, denotando ca

racterísticas similares a estudos em distintas regioes do

Brasil. Assim, dentre o grupo estudado, a sua maioria nao

realízava atividades físicas, e já fez ou faz uso do tabaco,

Também em relacáo ao consumo de bebida alcoólica foi

relatado maíor Irequéncia entre os homens, Esses dados,

possivelmente, explicam o elevado grau de dependencia

funcional que os idosos apresentaram, pois conforme

a literatura, a prátíca de exercícios físicos proporciona

maior independencia nas atividades da vida diaria.

Diante do envelheciment.o populacional, a meta no

atendimento asaúde deíxa de ser a de apenas prolongar

a vida, mas, principalmente, a de mantel' a capacidade

funcional do indivíduo, de forma que esse permaneca

autónomo e independeute pelo maior tempo possível.

Para que ísso ocorra, o sistema de saúdc precisa garantir

o acesso universal aos cuidados prngressívos de salute, e

as políticas públicas devem enfatizar a prornocáo de saú

de e a prevcncáo de doencas, Além dísso, o idoso deve ser

avaliado de forma holística, com o objetivo principal de

manutencao da capacidade funcíonalt!"!

Quanto á capacidade funcional, observamos que

61% dos idosos possuíam algum tipo de dependencia

para realizar as atrvidades de vida diária e que idosos da

faixa etáría mais elevada apresentararn urna maior pre

valencia de incapacidades. Esses dados sao sernelhantes

aos verificados na literatura brasileira e de outros países,

que afirmam que, a cada ano, cerca de 10% da populacáo

adulta, a partir dos 75 anos, perde a independencia em

urna ou mais atividades básicas da vida díária, tais como:

banhar-se, vestir-se, alimentar-se e higiene pessoali-U.

Em nosso estudo foi notável a incidencia de doen

cas crónicas nao transrnissiveis, entre os idosos. Este fe

nómeno explica a crescente procura por servicos de saú

de, e o consumo de grande quantidade de medicamentos.

A elevada quantidade Inédia de uso de medicamentos

observada nessa pesquisa parece ser comparável com



achados prévios, o fácil acesso a medícacóes e a baixa

frequéncia de uso de recursos nao farmacológicos para

o manejo de problemas médicos contribuí para esse con

sumo elevado de medicamentos pela populacáo de ido

sos(12). O elevado consumo de medicamentos pelos ido

sos vern trazendo rcpercussóes importantes, pois apesar

de nao existir um consenso sobre qual número expresse

polifarmácia, ela tem sido definida, basicamente, de duas

formas: como o uso concomitante de fármacos, medida

por contagem simples dos medicamentos ou como a ad

ministracáo de urn maior número de medicamentos do

que os clínicamente indicados, avaliada nas revisóes clí

nicas, usando critérios específicos. Quantítatívamente.

ela tem sido classificada por alguns autores como uso

concomitante de cinco ou maís medicamentos'V! Neste

contexto, revelamos a importancia do treínamento para

os profissionais de saúde, em especial aqueles da aten

¡;ao básica, a fím de se adequarern as novas exigencias da

populacáo ídosa, sabcndo direcionar seu papel de apoio e

assisténcia de forma mais integral e responsável,

O envelhecirnento é um processo dinámico e pro

gressivo no qual, modificacóes morfológicas, funcionais e

bioquímicas podern interferir na capacidade de adapta

cae do individuo ao meio social em que vive, tornando-o

mais vulnerável aos agravos e doencas, comprometendo

sua qualídade de vida. Aliado a ísso, a deprcssáo é o pro

blema de saúde mental mais comum na terceira idade,

porque traz prejuízos a vida familiar e cornunítária, além

de certo impacto negativo ern todos os aspectos da vida,

seudo assim de grande relevancia na saúde pública. Os

custos associados á depressáo na terceíra idade sao gran

des, alérn do declínio funcional, estresse familiar; aumen

to do risco de doencas, piora na rccupcracáo de doencas

e morte prematura por suicidio ou outras causas(13).

A percepcao da saúde tern sido descrita como um

importante preditor de sobrevivéncia entre idosos, Os

estudos confirmam que diferen¡;as de genero e idade, na

percep¡;ao da saúde, sao importantes determinantes do

comportamento em rela¡;ao a procura por atendiTnento

de saúde(14).

A caracterlza¡;ao familiar deste grupo de idosos

apontou para uma boa dinámica familiar, porém acredi

tanws que se as famHias tivessem maior assistencia por

parte dos profissionais de saúde, no que tange ao suporte

emocional, sobrecarga do cuidador; e ensinamentos so

bre a doen¡;a do seu parente, os relacionaInentos seriam

mais firmes, commenos atrito, e haveria maior participa-
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cáo dos familiares no processo saúde-doenca vivida pelo

idoso,

O conhecimento do estado depressivo nos idosos

foí válido, pois muitas vezes eles manifestam síntomas

depressivos, mas nem sernpre isso é valorizado pelos

profissionais, nao seudo diagnosticado nern tratado. Este

fenómeno tarnbérn nao pode ser considerado normal,

nern tampouco sinónimo de tristeza ou solidáo. por isso

há necessidade de conhecé-lo. Neste estudo, portanto, a

maioría do grupo pesquisado manífestou estado depres

sivo, seudo mais freqüente a definicáo de depressáo leve.

Valorizar estes dados, analisá-Ios e posicionar urna cons

ciencia profíssional díante desses ídosos se fazem urgen

te, objetivando o desenvolvimento de estratégias eficazes

para um diagnóstico fidedigno e que haja íntervencóes

saudáveis,

Para contornar tal sítuacáo, a adcquacáo de estra

tégias que íncentivern e prcporcionem atividades de re

creacao e lazer se constítuem como medida efctíva para

a reducáo do iso lamento, da melhor ínsercáo do idoso no

meio social e do desenvolvimento de novas habilidades, o

que pode refletir diretamente na melhora da auto-estima

e da condicáo de saúde(15).

Frente as percepcóes do estado de saúde, referidas

pelos idosos que podiam se comunicar; apenas 34% deles

responderam possuir estado de saúde bom e 3%1, exce

lente. Do ponto de vista cultural, as mulheres térn mais

percepcao das doencas, apresentam urna tendencia maíor

para o autocuídado e buscam os servícos de saúde mais

frequentemente, em comparacáo com os homens(16).

Essas ínformacóes sugerern a formacáo de grupos

de convivencia que proporcionem momentos de particí

pacáo e comunícacao com outros idosos de caracterís

ticas semelhantes, contribuindo para elevar sua auto

-estima e melhor posícionamento dos profissionais. já

que eles estaríam maís próximos e compreenderiarn as

condicóes de vida desta popula¡;<1o.

Na pergunta: "Quem mais cuida de voce?", obser

vamos a maior presen¡;a do filho, valorizando os la¡;os

afetivos e familiares, no entanto, n<1o conseguimos iden

tificar qual signiflcado do cuidado. Deve ser reconhecida,

pela equipe multidisciplinar; a importáncia do suporte e

educa¡;ao aos Üuniliares a fim de que tenham condi¡;5es

de prestar os cuidados que o idoso necessita e mante-lo

autonomo o máxlmo possível, pob se estima que a famí

ha proveja entre 80% e 90% do auxHio a seus Inembros

idosos, incluindo cuidado médico e de enfermagem, ta-
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refas cotidianas, como transporte, e ajuda nas atividades

domésticas e nas compras, alérn de ser responsável por

iniciar e mantel' o vínculo com os servicos de saúde U7J.

As rclacóes afctívas dentro do contexto familiar

devern significar equilíbrio e bern estar para aqueles que

envelhecern, por isso o vínculo emocional entre o ídoso e

seu cuidador é importante para que se construa urna re

lacáo de íntimidade, e os Iacos afetivos envolvidos podem

favorecer urna maior conflarwa(18J. A familia é um siste

ma que prornove a saúde entre seus membros, através de

valores, crencas, conhecimentos e práticas que norteíam

suas acóes ern busca da prevencáo da doenca. Participa

do cuidado asaúde, responsabilizando- se pelo estado de

bem-estar de seus integrantes, interagindo com os serví

cos de saúde, com o devido respeito aos conhecimentos

científicos dos proñssionais, bem como articulando os

saberes populares do cuidado e tomando decisáo sobre

a melhor forma de tratarnento. Sofre a influencia de seu

contexto social e influencia a socícdadc em que vive U9J.

Para os pesquísadores, aplicando o APCAR da fa

mília, pode-se dimensionar urna maior cornpreensáo da

interacáo do sistema familiar do idoso e, ao mesmo tern

po, proporcionar ummomento de reflexáo sobre as re la

cóes familiares e o processo do envelhecimento.

Portante, destacamos que o maior desafio na aten

cáo asaúde da pcssoa idosa é contribuir para que, apesar

das progressivas limitacoes que possam vil' a OCOlTel~ os

individuos possam redescobrir pcssibilidades de víver

com a melhor qualidade de vida possíve1. Isso faz com

que o estudo do envelhecimento e da velhice, como pro

cessos do ciclo vital, seja atualmente um dos principais

pontos de atencáo dos agentes socíais e governamentaís,

bern como da medicina cm gcral,

CONCLUSAO

Com o propósito de mostrar o panorama das con

dícóes de saúde das pessoas que estáo envelhecendo no

município de Sobral - CE, o estudo leva a observar a

nccessídade de programas públicos de atcncáo asaúdc

dos idosos que sejarn promotores de urn envelhecimen

to saudável e bern estar; Para tal, sao requeridos investí

mentes que priorízern a prevens:ao de doens:as e controle

de condis:fles de cronicidade que permita aos idosos um

viver com qualidade.

Acredit.amos que esta pesquisa seja uma fonte

importante e atualizada de informas:fles e discussfles so-
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bre O perfil de ídosos na atcncáo básica de Sobral e que

conduzirá a novas propostas de atencáo e saúde pelos

profissionais, num processo de corihecímento gradual

da rcalidade de transicáo demográfica, e que contnbuam

positívamente no cuidado ao idoso, em suas diferentes

especificidades.
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