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RESUMO 
 

Introdução Consequente ao envelhecimento populacional, as mudanças no perfil 
sociodemográfico e epidemiológico constituem problema de saúde pública, ensejando a 
necessidade de criação de políticas e práticas de saúde voltadas para esta população. Fortaleza 
é uma cidade com dois milhões e meio de habitantes, com um percentual de 7,48% de idosos. 
Avaliar como a linha de cuidado do idoso ocorre nas redes assistenciais de saúde de Fortaleza 
produz informações que podem subsidiar a tomada de decisão por parte da gestão municipal. 
Objetivo Compreender como a linha de cuidado do idoso acontece nas cinco redes 
assistenciais de saúde de Fortaleza, na percepção de gestores atuantes neste cenário. 
Metodologia Estudo qualitativo, com abordagem descritiva, técnica de grupos focais e, para 
organização dos achados, foi empregado o Discurso do Sujeito Coletivo (LEFÉVRE, 
LEFÉVRE, 2006). Resultados Na Rede Assistencial Estratégia Saúde da Família, destacam-
se as ações de promoção da saúde e a introdução da caderneta do idoso como instrumento de 
trabalho. Na Rede Assistencial Especializada, foi constatada significativa demanda reprimida 
em razão da carência de serviços especializados no cuidado com o idoso. Na Rede 
Assistencial Hospitalar, não se observa um cuidado específico para o idoso, uma vez que ele é 
visto como usuário comum. Na Rede Assistencial de Urgência e Emergência, inclui-se como 
prioridade a remoção e, no hospital, o atendimento conforme a gravidade. Na Rede 
Assistencial Saúde Mental, uma abordagem psicossocial com envolvimento da comunidade e 
articulação intersetorial. Considerações finais Entre os principais achados deste estudo, tem-
se que a linha de cuidado do idoso na cidade de Fortaleza ainda é frágil, onde alguns fios se 
desalinham, ou se rompem, comprometendo a continuidade do cuidado. Ante o estado de 
transição demográfica e o perfil demográfico e epidemiológico atual, observa-se a 
necessidade de melhor integração das redes assistenciais, ancoradas na Rede Assistencial da 
Estratégia Saúde da Família, bem como a estruturação de novos serviços especializados, 
objetivando melhorar a assistência da população idosa de Fortaleza. 

 
Palavras-chave: Serviços de saúde para idosos; Assistência à saúde; Idoso; Atenção Primária 

à Saúde;  
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ABSTRACT 

 

Introduction As a result to the population aging, changes in demographic and 
epidemiological profile is public health problem, entailing the need to develop health policies 
and practices for the population. Fortaleza is a city of two and a half million inhabitants, of 
which 7.48% are elderly. The assessment of how the care for the elderly occurs in health 
assistance networks in Fortaleza produces information that can support the decision taken by 
the municipal government.  Purpose Understanding how the way of caring for the elderly 
takes place in five health care networks in Fortaleza, in the perception of managers acting in 
this scenario. Methodology A qualitative study with descriptive approach and focus group 
technique. The Discourse of the Collective Subject was used to organize the findings 
(LEFÉVRE, LEFÉVRE, 2006). Results In the Family Health assistance network (so called 
Estratégia Saúde da Família), the actions of health promotion and introduction of the 
recording book of the elderly as a working tool are highlighted.  A significant unmet demand 
was observed due to the lack of specialized services in caring for the elderly in the Specialized 
assistance network. Specific care for the elderly was not observed in the Hospital assistance 
network, as he is seen as common user. In the Emergency assistance network, the removal is 
included as a priority, and in the hospital, the service applied is according to severity. In 
Mental Health assistance network, there is a psychosocial approach to community 
involvement and intersectorial coordination. Final considerations Among the main findings 
of this study is that the way of care for the elderly in the city of Fortaleza is still weak, where 
some strands are misaligned, or broken, compromising the continuity of service. Given the 
state of demographic transition and the demographic and epidemiological profile, there is a 
need for better integration of health care, anchored in the Family Health Strategy as well as 
the structuring of new specialized services, aiming to improve care for the elderly population 
of Fortaleza. 

 

Key words: Health services for the aged; Delivery of health care; Aged; Primary health  care 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Transição demográfica e epidemiológica no Brasil  

 

 

Barreto e Carmo (1995, p. 18-9) definem transição epidemiológica como um 

processo de modificação nos padrões de morbimortalidade, ocorrente em estádios sucessivos 

e seguindo a trajetória de um padrão de sociedade tradicional para um padrão moderno. A 

evolução de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna é acompanhada de uma 

redução na morbidade e mortalidade por doenças infecciosas, passando a haver um 

predomínio das doenças crônico-degenerativas. Identificamos ainda três tipos básicos de 

processos de mudanças dos padrões epidemiológicos: o modelo clássico ou ocidental, 

caracterizado por progressiva redução da mortalidade e fertilidade, acompanhada do 

predomínio das doenças degenerativas e das causadas pelo homem; o modelo acelerado, 

caracterizado pela rápida e acentuada queda da mortalidade e fertilidade e pela rápida 

inversão nas causas de óbito; e o modelo tardio ou contemporâneo, no qual a queda da 

mortalidade não é seguida de redução na fertilidade na mesma proporção. Na América Latina, 

a principal característica identificada, ao lado de uma relativa redução das doenças 

infecciosas, é a sua coexistência com as doenças crônico-degenerativas como grupos 

importantes de causas de óbitos. Este padrão denomina-se de modelo polarizado de transição.  

Rouquayrol (1993) concebe transição epidemiológica como teoria que 

considerava a existência do primeiro estádio referente à idade das pestilências e da fome, 

o segundo alusivo ao declínio das pandemias e o terceiro relatando as doenças 

degenerativas e criadas pelo homem. Segundo esta teoria, todos os países evoluem, 

passando por estes estádios, com ganhos consequentes na expectativa de vida e redução 

na importância das doenças infecciosas. 

Na década de 1980, três questões se destacaram no cenário dos problemas de 

saúde no Brasil. A primeira foi o crescimento das taxas de mortalidade por violência, que 

passaram a responder pela segunda causa de óbitos do quadro geral de mortalidade do País. 

Outra emergente foi o aparecimento da epidemia de AIDS, que hoje se difunde no País de 

forma diferenciada, mas com taxas anuais de incidência crescente em praticamente todas as 

unidades da Federação. A terceira foi o envelhecimento da população, dinâmica que vinha se 
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configurando nos últimos trinta anos e se tornou patente na década de 1980 (MINAYO, 

1995). 

O envelhecimento da população aumenta o número de indivíduos expostos às 

doenças crônico-degenerativas, alterando o padrão de morbimortalidade do brasileiro com a 

diminuição dos óbitos por doenças infectocontagiosas e o aumento da mortalidade por 

doenças do sistema circulatório e neoplasias. 

Esta mudança demográfica e epidemiológica que acompanha o envelhecimento 

populacional surgiu oferecendo novos desafios para o setor saúde. Há uma série de problemas 

comuns aos idosos, como doenças cardiovasculares, distúrbios da visão, de audição, do 

aparelho locomotor, moléstias digestivas, respiratórias e degenerativas, que requerem 

adequação dos programas sanitários. Trata-se do engajamento em mudanças culturais, 

visando ao acolhimento dos idosos como agentes nobres e essenciais na sociedade e a 

consideração da velhice como uma etapa da existência que pode ser desfrutada saudavelmente 

(MINAYO, 1995). 

Em 1995, Duchiade destaca no panorama de saúde no Brasil, em vez da esperada 

transição epidemiológica presenciada nos países desenvolvidos, onde as doenças crônico-

degenerativas como as enfermidades cardiovasculares e as neoplasias substituíram as antigas 

epidemias de doenças infectoparasitárias, um quadro em que coexistem, e muitas vezes se 

superpõem, as “velhas” e “novas” doenças, uma vez que assistimos à urbanização da malária 

e à disseminação da dengue em vários estados, além da reintrodução do cólera em 1991, ao 

lado da permanência da hanseníase e da tuberculose. 

A consequência mais importante do declínio da fecundidade é o envelhecimento 

da população. O fator determinante para modificar a composição etária relaciona-se então ao 

número anual de nascimentos, cujo decréscimo leva ao crescimento da proporção de pessoas 

mais velhas (DUCHIADE, 1995). 

Uma análise das causas de morte nas capitais brasileiras, entre 1930 e 1980, 

permite algumas conclusões importantes: neste espaço de cinquenta anos, as causas 

infecciosas reduziram sua importância, de modo paulatino e constante, enquanto as doenças 

ditas crônico-degenerativas só aumentaram. Nas faixas etárias de cinco a dezenove anos, 

crescem as causas de morte externas ou violentas, argumentando-se que os jovens morriam 

por acidente, reservando aos idosos a morte por doenças. Nas faixas etárias mais velhas, as 

causas de morte comportam-se de modo esperado, com as doenças do aparelho circulatório 

vindo em primeiro lugar, seguidas das neoplasias (DUCHIADE, 1995). 
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Nos últimos anos, esse processo se intensificou. O envelhecimento, antes 

considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades. O mundo 

está envelhecendo. Tanto isso é verdade que se estima para o ano de 2050 a existência de dois 

bilhões de pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em 

desenvolvimento. No Brasil, estima-se que existam, atualmente, cerca de 17,6 milhões de 

idosos (BRASIL, 2006b). 

 

 

1.2 O Envelhecimento no mundo 

 

 

Antes mesmo de o Brasil registrar os primeiros sinais de envelhecimento do País, 

muitas outras nações já experimentavam esta mudança demográfica e epidemiológica, de 

maneira mais lenta e gradual. Enquanto países desenvolvidos levaram séculos para 

envelhecer, os Estados em desenvolvimento o fazem em décadas. O Ministério da Saúde 

expressa que entre os países que terão as maiores populações de idosos daqui a menos de 30 

anos, oito se situam na categoria de nações em desenvolvimento. Teremos a substituição das 

grandes populações idosas dos países europeus pelas de países “jovens”, como a Nigéria, 

Paquistão, México, Indonésia ou Brasil (BRASIL, 2002). 

O envelhecimento populacional é reconhecido como uma das principais 

conquistas sociais do século XX, trazendo grandes desafios para as políticas públicas do 

mundo. Um dos maiores desafios é assegurar que o desenvolvimento econômico e social 

ocorra de forma contínua, garantindo um patamar econômico mínimo para a manutenção da 

dignidade humana, equidade, direitos e responsabilidades sociais entre grupos etários. Nos 

países desenvolvidos, o envelhecimento populacional aconteceu num momento 

socioeconômico favorável, o que permitiu a expansão dos seus sistemas de proteção social. 

Nos países em desenvolvimento e, especificamente, no caso brasileiro, o acelerado 

envelhecimento está ocorrendo em meio a uma conjuntura recessiva e a uma crise fiscal que 

dificultam a expansão do sistema de proteção social para todos os grupos etários e, em 

particular, para os idosos. Neste momento, é expresso o problema da crise mundial 

comparável ao crack financeiro de 1929. Fica em aberto as demandas dos idosos 

contempladas nas políticas voltadas a estes, e que poderão sofrer drásticas restrições em 

virtude da necessidade de redução de gastos públicos. Podemos inferir, sem muita dúvida, 
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pela história das políticas voltadas às demandas sociais, que estas são as primeiras a serem 

chamadas ao “sacrifício” (CAMARANO; PASINATO, 2004). 

A primeira Assembléia Mundial sobre Envelhecimento realizada pela 

Organização das Nações Unidas aconteceu em Viena, no ano de 1982. Este foi o ponto inicial 

para elaboração de um Plano de Ação Internacional voltado para a formação de políticas 

públicas voltado para esta população (FONTE, 2002). 

Em 1999, foi comemorado o Ano Internacional do Idoso. Os países-membros das 

Nações Unidas foram incentivados a aplicar os cinco princípios básicos em favor dos idosos, 

já adotados na Assembleia Geral de 1991, que eram os seguintes: independência, participação, 

cuidados, autorrealização e dignidade. Foi nesse contexto que a Declaração do Milênio, de 

2000, apesar de não ter feito menção explicita ao envelhecimento, convocou toda a 

humanidade a participar de um esforço para a redução da pobreza e consagração dos direitos 

humanos (CAMARANO; PASINATO, 2004). 

Em 2002, aconteceu a II Assembléia Internacional sobre o Envelhecimento, com 

o objetivo de examinar os resultados da primeira e aprovar as revisões do Plano de Ação. A 

questão principal que orienta este Plano está no desafio do envelhecimento mundial. É 

reconhecido o rápido crescimento da população acima de 60 anos, identificando a pobreza e a 

exclusão como obstáculos primordiais para proporcionar um envelhecimento digno. A 

segunda Assembléia  reforça, ainda, o conceito de envelhecimento ativo, tido como “processo 

pelo qual se otimizam as oportunidades de bem estar físico, social e mental durante toda a 

vida com o objetivo de ampliar a expectativa de vida saudável, a produtividade e a qualidade 

de vida na velhice”. Este conceito também é utilizado para referir-se à idéia de uma 

implicação contínua em atividades socialmente produtivas e de trabalho gratificante (FONTE, 

2002, p. 5-6).  

Em países desenvolvidos, como na França, os primeiros sistemas de aposentadoria 

foram criados no século XVIII, para oficiais da Marinha Real, apesar de a formalização da 

problemática da velhice só haver aparecido no século XIX, quando foram criados sistemas de 

aposentadoria controlados pelo Estado, em 1850. Em meados de 1930, a lei de seguridade 

social semeava a idéia de um seguro para a velhice, esta sendo percebida como um risco, do 

mesmo modo que a invalidez e os acidentes de trabalho. As ajudas sociais destinadas aos 

idosos consistiam em: amparo assistencial ao idoso (pensão vitalícia, ajuda domiciliar para 

tarefas domésticas, distribuições de refeições em domicílio), serviços de higiene e 

enfermagem em domicílio, auxílio à moradia (para complementação do aluguel e para 

residência em casas de aposentadorias ou em casas de repouso). As duas grandes tendências 
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que marcaram o sistema francês de aposentadoria, no final da II Guerra Mundial, foram a 

necessidade de criar políticas sociais para minimizar a pobreza das pessoas envelhecidas, e o 

desenvolvimento de regimes diferenciados para três grandes categorias da população ativa, 

que eram os assalariados do setor privado, os assalariados do setor público e os não-

assalariados. A finalidade principal era a inserção das pessoas idosas na sociedade por via de 

medidas de prevenção e adiamento da dependência causada pelo envelhecimento, que onerava 

os custos de hospitalização, mantendo as pessoas de idade em suas próprias casas e em 

contato com as gerações jovens, evitando a ruptura brusca nas suas condições de vida 

(PEIXOTO; CLAVAIROLLE, 2005). 

A criação de um sistema de assistência em domicílio e de serviços sociais para 

promover a sociabilidade das pessoas de idade formou as bases dessa nova política social da 

velhice. Três serviços de benefício social passaram a ser oferecidos às pessoas de 60 anos e 

mais para que permanecessem em seus domicílios: Serviço de Assistência Domiciliar para 

pessoas idosas ou com incapacidade física, com dificuldades de realizar os atos da vida 

cotidiana, financiados pelas caixas de aposentadoria, e as atendentes domiciliares recebiam 

formação para esta função; Serviço de Assistência de Enfermagem, criado para permitir a 

manutenção, no domicílio, das pessoas semi-dependentes, sob orientação médica, 

disponibilizando cuidados de enfermagem e higiene; e os Organismos de Ajuda Familiar, 

associações intermediárias ou ONGs criadas para ajudar famílias com filhos pequenos e as 

pessoas envelhecidas, atendendo em domicílio ou em local próprio (PEIXOTO; 

CLAVAIROLLE, 2005). 

Diversamente do que aconteceu em países europeus, no caso apresentado a 

França, o envelhecimento populacional em Cuba foi semelhante ao do Brasil, uma vez que 

são classificados como países em desenvolvimento, e tiveram um rápido crescimento de suas 

populações. Este evento ocorreu de forma abrupta, determinando impacto em certos setores 

estratégicos da estrutura social, entre os que se encontram no sistema educacional e de saúde. 

Há poucos anos não existia nenhuma tradição geriátrica, nem de profissionais que se 

dedicaram especificamente aos idosos, os quais eram atendidos nos diferentes serviços 

juntamente com os adultos jovens, apesar das particularidades do processo de 

envelhecimento. Em Cuba, em 1978, a população de idosos era 10% da total. Atualmente, é 

15,1% da população total, e uma esperança de vida de 76 anos. Este crescimento, somado à 

redução dos nascimentos, implica estreitamento da base da pirâmide populacional e 

alargamento do ápice. Em 1997, foi elaborado o Programa de Atenção Integral ao Idoso em 

Cuba, que tem como propósito produzir qualidade de vida para o idoso cubano, preparar e 
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provar novas estratégias que permitam enfrentar as mudanças demográficas futuras, 

evidenciando-se um manifesto de caráter humano e ético da atenção integral ao idoso. Sua 

implementação e desenvolvimento estão concebidos em três subprogramas: Subprograma de 

Atenção Comunitária ao Idoso, Subprograma de Atenção ao Idoso em Instituições e 

Subprograma de Atenção ao Idoso em Hospitais (LLANES BETANCOURT, 2007). 

 

 

1.3 O Envelhecimento no Brasil 

 

 

A evolução científica e tecnológica proporcionou para a comunidade científica 

maior compreensão do organismo humano, além de descobertas terapêuticas que levaram ao 

crescimento da expectativa de vida em todo o mundo – no Brasil, a esperança de vida dobrou 

ao longo do século - e, consequentemente, alterações na pirâmide etária do Brasil decorrentes 

do envelhecimento populacional. A queda nas taxas de fecundidade, decorrentes da inserção 

da mulher no mercado de trabalho do mundo moderno, também contribuiu para a formação 

deste cenário demográfico atual. Concorreram para este panorama a redução do tamanho da 

família e do número de filhos; e a implementação de políticas de atendimento à população, 

como a melhoria das condições de saneamento básico, acompanhados da redução dos óbitos 

por doenças infectocontagiosas, a mortalidade materna e infantil (VERAS; ALVES, 1995). 

A distribuição da população brasileira por faixas etárias mostrou, com os 

resultados do PNAD, que a tendência de envelhecimento populacional persiste e as faixas de 

idade mais elevadas exibiram aumento na participação da população total residente. Todas as 

regiões brasileiras tiveram comportamento similar, ou seja, redução do percentual de crianças 

e aumento do percentual de pessoas com idade mais avançada. A taxa de fecundidade, que em 

2005 foi de 2,1 nascimentos por mulher, confirma a tendência de queda, quando em 2006 se 

estimou em 2,0 nascimentos por mulher (IBGE, 2006). 

As mudanças demográficas verificadas ocorreram em direção ao envelhecimento, 

indiscriminadamente para homens e mulheres. Apesar de nascerem mais homens, as mulheres 

vivem mais, resultando num estreitamento mais intenso da base da pirâmide etária para 

mulheres do que para homens. Em 2006, na região Norte, 51,5% das pessoas idosas eram 

mulheres. Nas demais regiões, estas proporções foram mais elevadas: Sudeste (57,2%); Sul 

(55,9%); Nordeste (55,2%); e Centro-Oeste (52,5%) (IBGE, 2006). 
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Segundo o painel de indicadores do SUS/MS, em 1981, tínhamos seis idosos para 

cada 12 crianças de menos de cinco anos de idade, em 2004, chegamos  a seis idosos para 

cada cinco crianças de até cinco anos (BRASIL, 2006g). 

Na figura 1, as pirâmides retratam as mudanças demográficas pelas quais o Brasil 

passou e passará no período de 100 anos, deixando evidente a tendência de estreitamento da 

base da pirâmide e espessamento do seu ápice. São alterações compatíveis com a redução da 

população jovem e economicamente ativa e um incremento nunca antes observado na 

população idosa. 
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Figura 1 – Distribuição etária relativa. Brasil, 1950-1990-2000-2025-2050 
Fonte: MOREIRA, 2002.  

 

Estas mudanças demográficas acarretam uma modificação do perfil de 

morbimortalidade de âmbito mundial a local, uma vez que as pessoas passam por um 

contínuo envelhecimento e, consequentemente, os idosos se encontram em um estádio no 

ciclo de vida caracterizado principalmente pelo surgimento de doenças crônico-degenerativas.  

Os indicadores de morbidade no Brasil apresentam, nos últimos dez anos, uma 

redução da incidência das doenças infectoparasitárias com incremento na incidência de 

neoplasias e doenças cerebrovasculares. Estas mudanças demográficas e epidemiológicas 

decorrentes do envelhecimento populacional refletem nas políticas e práticas da gestão em 

saúde no Brasil. 

Na população geral residente no Município de Fortaleza, a situação de 

mortalidade em 2005 se apresenta da seguinte forma: doenças do aparelho circulatório em 

primeiro lugar (19%), seguidas de neoplasias (15,7%), causas externas (14,1%) e aparelho 

respiratório (9,8%) (DATASUS, 2007). Na população idosa, o ranking da mortalidade é 

liderado pelas doenças do aparelho circulatório, seguidas das neoplasias e patologias do 

aparelho respiratório, caindo as causas externas para oitavo lugar, uma vez que é mais 

comum na população mais jovem. 

No que concerne à população geral residente no Município de Fortaleza, a 

situação de morbidade por internação hospitalar em 2008 se configura da seguinte forma: em 

primeiro lugar, temos as relacionadas a gravidez-parto-puerpério, em segundo lugar, as 

doenças do aparelho respiratório, em terceiro as infecciosas e parasitárias, ficando em quarto 

lugar as do aparelho circulatório. Quando nos limitamos à população idosa residente em 

Fortaleza, o panorama de morbidade por internação hospitalar em 2008 se modifica: as 
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patologias do aparelho circulatório estão em primeiro lugar, seguidas das neoplasias, e, 

subsequentemente, as doenças do aparelho respiratório (DATASUS, 2009). 

Estes dados nos confirmam a direta influência do perfil demográfico sobre a 

feição epidemiológica de uma população. Quando investigamos a morbidade geral, 

observamos a presença de doenças comuns à população mais jovem, porém, elas não se 

estendem ao perfil de mortalidade. Já o de morbidade dos idosos se assemelha muito ao perfil 

de mortalidade geral da população, influenciados que são pelas características peculiares ao 

envelhecimento, o que dificulta na recuperação, leva ao desenvolvimento de incapacidades, 

diminuição na qualidade de vida, prolonga o período de internação, os custos por leito/dia e 

podendo levar ao óbito. 

 

 

1.3.1 Perfil Sociodemográfico dos idosos brasileiros 

 

 

De acordo com pesquisa do Serviço Social do Comércio - SESC (2007), quanto à 

distribuição espacial da população idosa no Brasil, a proporção de idosos é maior na região 

Sudeste e menor na região Norte. Com relação ao sexo, a população idosa feminina (52%) 

está discretamente mais elevado que a masculina (48%). 

 Quanto ao grau de escolaridade, 50% cursaram até o ensino fundamental. A renda 

familiar predomina entre um e cinco salários mínimos. A residência de 66% dos idosos é 

própria, ao contrário da população não idosa, na qual encontramos maior número de 

residências alugadas. No respeitante à situação conjugal, destacam-se os 

casados(as)\amigados(as) e viúvos(as), situação em que predomina o sexo feminino. Quinze 

por cento dos idosos da pesquisa vivem sozinhos e 29% com até duas pessoas, sendo estes 

filhos, cônjuge, netos, genros e noras. No sexo masculino, destaca-se a convivência com o 

cônjuge, no sexo feminino, com os filhos, noras, genros e netos. A pessoa mais próxima que 

configura o papel de cuidador normalmente é a dos cônjuges e filhos (as). O chefe da família 

em 71% dos entrevistados é o próprio idoso, e este é o contribuinte para a renda da família 

(SESC, 2007). 

 

 

 

1.3.2 O Envelhecimento como desafio para a saúde pública 
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Enquanto nos países desenvolvidos o envelhecimento ocorreu associado às 

melhorias nas condições gerais de vida, nos países em desenvolvimento, que é o caso do 

Brasil, esse processo acontece de forma rápida, sem tempo para uma reorganização social e da 

área da saúde adequada para atender às novas demandas emergentes. Para o ano de 2050, a 

expectativa no Brasil é que existirão mais idosos do que crianças abaixo de 15 anos, 

fenômeno jamais observado (BRASIL, 2006g). 

O envelhecimento fisiológico, que já desencadeia uma série de alterações 

anatômicas e funcionais no organismo humano, pode vir acompanhado de alterações 

patológicas, mais comumente doenças crônico-degenerativas, as quais configuram o perfil de 

morbimortalidade do brasileiro atualmente, juntamente com outros agravos e a violência. 

Consequentemente  visualizamos um aumento na demanda de idosos nas redes assistenciais 

de saúde, como por exemplo, as internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório 

são predominantemente de pessoas com idade entre 60 e 79 anos (FORTALEZA, 2006). 

Além do aumento, em número, da clientela idosa em nossos serviços de saúde, 

temos como característica dessa demanda a necessidade de cuidados contínuos e prolongados, 

visto que, frequentemente, são acometidos de problemas crônicos associados a outras 

alterações fisiológicas, já descritas. Esse processo incapacitante afeta a funcionalidade dos 

idosos, dificultando a realização das atividades de vida diária, comprometendo 

significativamente a qualidade de vida dessa população. 

Os municípios sentem, então, a necessidade de se adaptar rapidamente a este novo 

cenário, criando espaços nos vários níveis de atenção social e de saúde para esta crescente 

população.  

Temos nos cuidados primários as instituições de longa permanência ou asilos para 

idosos, muitas vezes de organização filantrópica ou autossustentável. Cabe a estes lugares a 

prestação de serviços básicos para a manutenção da vida, como moradia, alimentação, 

proteção, lazer, interação social, e, algumas vezes, até assistência à saúde. 

Passamos a direcionar a promoção da saúde e atendimento ambulatorial às 

doenças crônico-degenerativas emergentes e comuns nos idosos, como a hipertensão arterial 

sistêmica, a diabetes, vacinação, saúde bucal, atividade física, dentre outros. O sistema de 

saúde tenta se moldar à demanda crescente de idosos e procura reduzir as internações 

evitáveis, e onerosas para o Sistema de Saúde como um todo, além do comprometimento da 

qualidade de vida e independência da população idosa. 
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Quando a internação acontece, decorrente de peculiaridades da idade avançada, 

eles permanecem por um maior período internados, logo, demandam maior diversidade de 

cuidados, em razão de comorbidades, de maior custo hospitalar, além de mais facilmente 

adquirirem incapacidades, aumentarem o nível de dependência de outros, e, com isso, 

reduzindo a qualidade de vida do idoso e de sua família. 

Segundo Zucchi, Del Nero e Malik (2000), as razões mais comumente evocadas 

para explicar o aumento dos gastos em saúde são o envelhecimento das populações, a maior 

oferta de médicos e serviços de saúde e o progresso tecnológico. Estes fatores têm, sem 

dúvida, grande importância, porém não conseguem ser suficientes para explicar o aumento 

dos gastos em saúde. Outro fator importante que colabora para o aumento dos gastos com 

saúde é a evolução da esperança de vida da população. O envelhecimento sugere um aumento 

dos gastos para a manutenção, prevenção e tratamento da saúde dessas pessoas. 

O sistema de saúde não está estruturado para atender à demanda crescente desse 

segmento etário. É sabido que os idosos consomem mais dos serviços de saúde, suas taxas de 

internação são bem mais elevadas e o tempo médio de ocupação do leito é muito maior 

quando comparados a qualquer outro grupo etário. A falta de serviços domiciliares e/ou 

ambulatoriais faz com que o primeiro atendimento ocorra em estádio avançado, no hospital, 

aumentando os custos e diminuindo as chances de prognóstico favorável. Em outras palavras, 

consomem-se mais recursos do que seria preciso, elevam-se os custos, sem que 

necessariamente se obtenham os resultados esperados em termos de recuperação da saúde e 

melhoria da qualidade de vida (LOURENÇO et al., 2005). 

Veras e Parahyba (2007) realizaram um estudo comparativo entre os anos de 1998 

e de 2003, mostrando que houve aumento na proporção de idosos com plano de saúde 

privado, de 26,9% para 29,4%, e que este acréscimo ocorreu entre os idosos com plano de 

empresa privada, havendo uma associação positiva entre cobertura de plano de saúde e renda 

familiar. A clientela dos planos privados de saúde foi predominantemente composta de 

pessoas de renda mais alta, ocorrendo o inverso entre os idosos que possuem apenas cobertura 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo abrangeu as pessoas que relataram restrição de 

atividades e verificaram que quase a metade (41,7%) é composta de idosos. Comparando-se, 

todavia, com o ano de 1998, observou-se uma redução na proporção de pessoas de 60 anos ou 

mais que declararam restrição de atividades em razão de problema de saúde, de 59,9%, em 

1998, para 41,7%, em 2003. Com relação às doenças crônicas, em 2003, 29,9% da população 

brasileira se declararam portadores de, pelo menos, uma doença crônica. O fato marcante em 

relação às doenças crônicas é que elas crescem de forma muito importante com o passar dos 
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anos. Como pôde ser observado, enquanto no grupo de idade compreendida entre zero a 14 

anos foram reportados apenas 9,3% de doenças crônicas, enquanto no dos idosos este valor 

atingiu 75,5%. Embora a proporção de idosos que declaram doença crônica tenha diminuído, 

passando de 78,7% em 1998 para 75,5% em 2003, a característica de múltiplas patologias 

entre os idosos ficou evidenciada; ou seja, o panorama é semelhante entre os anos de 1998 e 

2003, porém é revelada uma melhoria na qualidade de vida dos idosos, apesar de as ações 

direcionadas a esta população ainda serem discretas e contingentes.  

 

 

1.4 As Políticas nacionais de saúde direcionadas ao idoso 

 

 

As políticas públicas de saúde anteriores à Constituição Federal de 1988 (artigos 

196 e 200 do capítulo: Da seguridade social) não especificam benefícios às pessoas idosas. 

Nesta, pela primeira vez é declarada a saúde como direito de todos e dever do Estado, e são 

mencionadas as diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde, como a descentralização, 

integralidade e participação social. A Carta Magna trata a saúde de um modo geral, para todos 

os grupos etários, além de trazer competências para o SUS. 

Depois, a Lei n°8.080/90 regulamentou o SUS, dispondo sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, acerca da organização e funcionamento dos 

serviços de saúde. Em sequência, no mesmo ano, a Lei n° 8.142/90 dispôs sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS, bem como a respeito das transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Ambas ainda não possuem 

nenhuma diretividade à população idosa (BRASIL, 1990a, 1990b). 

 

 

1.4.1 A Política nacional do idoso 

 

 

A primeira política destinada à população idosa foi criada somente em 1994, 

quando, recebendo o título de Política Nacional do Idoso, Lei n° 8.842 de 4 de janeiro de 

1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso 

(BRASIL, 1994).  
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O principal objetivo desta lei é assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

condições para promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade; 

além de ratificar como idosas todas as pessoas maiores de sessenta anos, para efeitos desta lei. 

A regulamentação desta lei encontra-se no Decreto n° 1.948 de 3/7/1996. Foram vetados 

vários artigos, dentre estes todos do Capítulo V, que tratava do Conselho Nacional. 

 

 

1.4.2 O Estatuto do Idoso 

 

 

O Estatuto do Idoso, publicado no ano de 2003, em seu parágrafo único artigo 3º, 

trata da garantia de prioridade das pessoas idosas, compreendendo: o atendimento preferencial 

em órgãos públicos e privados de serviços; preferência na formulação e execução de políticas 

sociais públicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de proteção ao idoso; 

formas alternativas de participação, ocupação e convívio intergeracional; priorização do 

atendimento ao idoso por sua família em detrimento do asilar; capacitação e reciclagem dos 

recursos humanos em geriatria e gerontologia; além de garantia de acesso às redes de serviços 

de saúde e social. (BRASIL, 2003) 

Os direitos fundamentais, as medidas de proteção e a política de atendimento ao 

idoso foram discutidas pelo Estatuto. Este considera como direitos fundamentais o direito à 

vida, à liberdade, ao respeito e à dignidade, aos alimentos, à saúde, a educação, cultura, 

esporte e lazer, à profissionalização e ao trabalho, à previdência social, à assistência social, à 

habitação e ao transporte. 

Pesquisa desenvolvida pelo SESC (2007) mostrou que a maioria da população 

brasileira acima de 60 anos “ouviu falar no Estatuto do Idoso, mas não leu”, e acredita que o 

Estatuto deve garantir sobretudo direitos sociais, com destaque ao acesso à saúde e à 

aposentadoria, ou a alguma outra renda. 

 

 

1.4.3 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, aprovada em 19 de outubro de 

2006, pela Portaria 2.528/GM , traz como finalidade primordial recuperar, manter e promover 
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a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 

individuais de saúde, seguindo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e as 

referidas pelo Pacto pela Vida na Saúde do Idoso (BRASIL, 2006d). 

Esta política expressa ainda como desafios a escassez de estruturas de cuidado 

intermediário ao idoso no SUS, o número insuficiente de serviços de cuidado domiciliar ao 

idoso frágil previsto no Estatuto do Idoso, a escassez de equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares com conhecimento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, e a 

implementação insuficiente ou mesmo a falta de implementação das redes de assistência à 

saúde do idoso (BRASIL, 2006d). 

 

 

1.4.4 O Pacto pela saúde 

 

 

Em 2006, foi pactuado entre as quatro esferas da gestão (União, Distrito Federal, 

Estados e Municípios) o Pacto pela Saúde, na Portaria n° 399/GM, de 22 de fevereiro de 

2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, em que se definiram prioridades 

articuladas e integradas nos componentes de Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006c). 

O Pacto pela Vida define seis prioridades, entre elas a Saúde do Idoso, com o 

objetivo de implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa buscando uma ação 

integral. As diretrizes apontadas para a saúde do idoso são: promoção do envelhecimento 

ativo e saudável; atenção integral e integrada à saúde das pessoas idosas; estímulo às ações 

intersetoriais; implantação de serviços de atenção domiciliar; o acolhimento preferencial em 

serviços de saúde; assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; fortalecimento da 

participação social; formação de educação permanente; divulgação da Política Nacional da 

Pessoa Idosa; Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção 

ao idoso; bem como apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2006c). 

O Pacto traz ainda como ações estratégicas a caderneta de saúde da pessoa idosa, 

o manual de atenção básica à saúde da pessoa idosa, o programa de educação permanente à 

distância na área do envelhecimento e saúde do idoso voltado para profissionais da rede de 

atenção básica, a reorganização do acolhimento à pessoa idosa, a assistência farmacêutica, a 

atenção diferenciada na internação e atenção domiciliar. 
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No Pacto pela saúde, quando se refere à Política Nacional de Promoção da Saúde, 

há como ação estratégica voltada para a alimentação saudável, disseminar a cultura da 

alimentação saudável em consonância com os atributos e princípios do Guia Alimentar da 

população brasileira, com a produção e distribuição de material educativo, no caso da 

população idosa, a criação de orientações para a alimentação saudável dos idosos. 

 

 

1.4.5 Outras políticas 

 

 

Seguindo à publicação do Estatuto do Idoso, foi publicado o decreto n° 5.296/04, 

que regulamenta a prioridade de atendimento às pessoas idosas, e ainda especifica e 

estabelece normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade (BRASIL, 

2004). 

Por meio da Lei nº 11.433, de 28 de dezembro de 2006, ficou instituído o Dia 

Nacional do Idoso, a ser celebrado no dia 1º de outubro de cada ano. E os órgãos públicos 

responsáveis pela coordenação e implementação da Política Nacional do Idoso ficam 

incumbidos de promover a realização e a divulgação de eventos que valorizem a pessoa do 

idoso na sociedade (BRASIL, 2006a). 

A assistência domiciliar foi regulamentada pela Lei 10.424, em 15 de abril de 

2002. Em 19 de outubro de 2006, foi instituída a internação domiciliar no âmbito do SUS, por 

meio da Portaria nº 2.529, sendo definida como o conjunto de atividades prestadas no 

domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exijam intensidade de cuidados acima das 

modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidas em casa, por equipe exclusiva para 

este fim (BRASIL, 2006e). 

A Portaria nº 2.529 ainda aponta a composição dos Serviços de Internação 

Domiciliar: uma equipe multiprofissional, garantia de retaguarda no período da noite e finais 

de semana, estabelecimento do roteiro e das condições mínimas para credenciamento, 

estabelecimento de prioridades de eleição de grupos populacionais específicos, dentre outras 

especificações. A população idosa é colocada, nesta portaria, como grupo populacional com 

prioridade de eleição para receber assistência domiciliar do SUS. 

 

1.5 O Município de Fortaleza 
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No Município de Fortaleza, quarta maior cidade do Brasil, apesar de uma 

população predominantemente jovem, vem mudando também com o aumento progressivo da 

população idosa representado na figura 2 a seguir. 

 

Gráfico 1 - População residente por ano segundo a faixa etária nos intervalos 60-69 anos, 70-79 anos e 
mais de 80 anos, Fortaleza, 1980 a 2009. 
 

 
Fonte: DATASUS, atualizado em 10/05/2009.  
Legenda: 1 a 11(1980 a 1990), 12 a 21 (1991 a 2000) e 22 a 29 (2001 a 2009).] 
 

Em estudo realizado por Coelho Filho e Ramos (1999), eles concluíram que os 

idosos da cidade de Fortaleza, em sua maioria, residem em domicílios multigeracionais, 

situação em que tendem a ser mais pobres e com maior grau de dependência. Ao 

apresentarem um perfil de morbidade crônica física e mental mais elevado nestas regiões mais 

pobres, configura-se um cenário de repercussões progressivas sobre os serviços de saúde. Isto 

é desencadeado pelo fato de a classe social mais baixa procurar os serviços de saúde 

predominantemente em situações agudas ou de morbidade extrema, sendo comum o retorno 

sistemático aos serviços, em virtude da sua baixa resolubilidade ante os complexos problemas 

apresentados pela população idosa. 

Fortaleza possui um sistema administrativo descentralizado, sendo dividido em 

seis secretarias executivas regionais (SERs), funcionando como instâncias executoras das 

políticas públicas municipais. Logo, cada SER dispõe de um distrito de saúde, de educação, 

meio ambiente, finanças, assistência social e infraestrutura. A política municipal de saúde é 

gerenciada por meio dos distritos de saúde em cada secretaria executiva regional. 

 

 

 

1.6 O Sistema municipal de saúde de Fortaleza 
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O Sistema Municipal de Saúde de Fortaleza, na Gestão 2005-2008, instituiu como 

marco teórico a saúde como um objeto complexo, produzido socialmente, e cuja elaboração 

requer uma abordagem transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, possibilitando a 

consolidação do Sistema Municipal de Saúde sob a lógica do modelo de atenção integral à 

saúde (FORTALEZA, 2006). 

O modelo da gestão e da atenção integral à saúde de Fortaleza organiza-se por 

meio dos arranjos organizacionais de cinco redes assistenciais (RAs), compondo-se, ainda, 

pelos processos desenvolvidos pela Inteligência Epidemiológica e pela Inteligência da Gestão 

para tomada de decisão. Pela Figura 2 é possível visualizar o modo de organização proposto. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IE 

TD 

IG 

C&T 

PRA-ESF RA-ESP RA-HOSP RA-UE RA-SM VE VS VA

SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE 

CONTROLE SOCIAL

Figura 2 – Redes Assistenciais, Inteligência Epidemiológica e Inteligência de Gestão para Tomada de 
Decisão no modelo de gestão e de atenção integral à saúde do Sistema Municipal de Saúde de 
Fortaleza. 
Fonte: ANDRADE, 2006 

LEGENDA: 
IE – Inteligência Epidemiológica 
TD – Tomada de Decisão 
IG – Inteligência de Gestão 
RA/ESF – Rede Assistencial de Atenção Primária (Estratégia Saúde da Família) 
RA/ESP – Rede Assistencial de Especializada ou Ambulatorial 
RA/HOSP – Rede Assistencial Hospitalar 
RA/UE – Rede Assistencial de Urgência e Emergência 
RS/VE – Rede de Serviços de Vigilância Epidemiológica 
RS/VS – Rede de Serviços de Vigilância Sanitária 
RS/VA – Rede de Serviços de Vigilância Ambiental 
PS – Ações e Serviços no Campo da Promoção da Saúde 
C & T – Ciência e Tecnologia 

 

A organização de um modelo integral da gestão de serviços de saúde em 

municípios de grande porte está matriciada nas redes assistenciais e redes de serviços de 

vigilância à saúde e epidemiologia, formuladores de inteligência epidemiológica e, 
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subsequentemente, inteligência de gestão, para tomadas de decisão. Paralelamente, a 

integralidade do cuidado que o usuário necessita transversaliza todo o sistema, e isso só 

acontece num sistema de redes, e esse percurso transversal que o cuidado traça nas redes 

assistenciais é chamado de linha de cuidado (ANDRADE, 2008). 

Na compreensão sistêmica, a integração nas áreas da vigilância não implica que 

percam seu objeto de trabalho e de atuação específica. Ao contrário, pretende-se uma 

potencialização inteligente dos esforços empreendidos por cada uma delas, em torno de um 

desafio coletivo, que é o de instruir a tomada de decisão com base em coletivos de cogestão 

do sistema, do controle social e da participação social. Em outras palavras, propõe-se a 

constituição do que ora denominamos de Inteligência Epidemiológica (FORTALEZA, 2006). 

A Inteligência Epidemiológica qualifica e democratiza a tomada de decisão para 

operacionalização do modelo da gestão e atenção integral à saúde, por viabilizar a produção e 

a disseminação destas informações-saberes, entre os agentes do SUS, pelas redes de 

comunicação e da gestão institucionalizadas ou não e, ainda, com prontidão e clareza. A 

tomada de decisão para feitura do modelo da gestão e atenção integral à saúde exige que se 

tenha uma estrutura coerente e operativa do SUS também nas áreas administrativa, financeira 

e jurídica. Estas áreas são conhecidas pelo fato de realizarem atividades-meio e devem estar 

integradas às demais áreas ditas finalísticas, na perspectiva da visão sistêmica. Propõe-se, com 

efeito, a estruturação da Inteligência da Gestão compreendida como novo arranjo 

organizacional que integra as áreas administrativa, financeira e jurídica do Sistema de Saúde. 

A Inteligência de Gestão tem como responsabilidade central produzir informações e saberes 

contextualizados, pertinentes à sua área de conhecimento e prática, de modo a potencializar e 

instruir a tomada de decisão em prol da formulação do modelo de atenção integral à saúde 

(FORTALEZA, 2008). 

A compreensão da Estratégia Saúde da Família (ESF) como o componente 

primário de um sistema público de saúde de amplitude nacional redimensiona sua relevância, 

pois o próprio impacto da ESF na saúde dos usuários do SUS vai depender essencialmente da 

sua capacidade de integração com as redes de atenção à saúde: ambulatorial especializada, 

hospitalar secundária e terciária, rede de serviços de urgência e emergência e rede de serviço 

de atenção à saúde mental (ANDRADE, 2006). 

 

1.7 As Redes Assistenciais de Saúde do Município de Fortaleza 
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1.7.1 Concepções de rede 

 

 

Uma vez que trabalharemos com redes assistenciais de saúde, julguemos rede 

como 

Estrutura organizacional voltada para a produção de serviços, e 
como uma dinâmica de atores em permanente renegociação de seus papéis, 
favorecendo novas soluções para velhos problemas num contexto de 
mudanças e compromissos mútuos. (HARTZ; CONTRANDRIOPOULOS, 
2004, p. 5334). 

 

O modelo da gestão e da atenção integral à saúde do Sistema Municipal de Saúde 

de Fortaleza está sendo organizado por meio dos arranjos organizacionais de cinco redes 

assistenciais (RA): RA da Estratégia Saúde da Família, RA da Atenção Especializada, RA da 

Urgência e Emergência, RA Hospitalar e RA da Saúde Mental (FORTALEZA, 2006). 

A integralidade na atenção prestada à saúde do idoso não acontece isoladamente 

dentro das redes assistenciais. Para ser obtida, haverá um percurso a ser coberto pelas cinco 

redes assistenciais de saúde, ou seja, o idoso percorre as redes assistenciais de saúde por meio 

do vetor da linha de cuidado. A costura que a linha de cuidado tece nas redes assistenciais 

representa a operacionalização da integralidade, com o propósito de garantir o cuidado 

progressivo em saúde. 

De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (DATASUS, 

2009), os estabelecimentos de saúde, por tipo de estabelecimento, da esfera administrativa 

municipal, são 91 centros de saúde ou unidades básicas de saúde da família, três clínicas ou 

ambulatórios de especialidades, dois hospitais especializados, cinco hospitais gerais, um 

pronto socorro especializado, um pronto socorro geral, seis unidades de vigilância à saúde, e 

uma unidade móvel de nível pré-hospitalar de urgência e emergência. A tabela 1 nos mostra 

estas informações com detalhes em percentuais, referentes ao período de abril de 2009. 

 

 
 
 
 
 
Tabela 1 - Quantidade geral de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimento da esfera 
administrativa municipal, Fortaleza, abril de 2009. 
 

Tipo de Estabelecimento Total Porcentagem (%) 

Central de Regulação de Serviços de Saude 2 1,57 
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Centro de Atenção Psicossocial 14 11,02 

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde 91 71,65 

Clinica Especializada/Ambulatório 

Especializado 

3 2,36 

Hospital Especializado 2 1,57 

Hospital Geral 5 3,93 

Policlínica 1 0,78 

Pronto Socorro Especializado 1 0,78 

Pronto Socorro Geral 1 0,78 

Unidade de Vigilância em Saúde 6 4,72 

Unidade Móvel Pré Hospitalar - 

Urgência/Emergência 

1 0,78 

Total 127 100 

Fonte: CNES/DATASUS, atualizado em 10/05/2009. 

 

A tabela 1 nos revela ainda a forte presença da Estratégia Saúde da Família e da 

Saúde Mental no Município de Fortaleza, em relação à quantidade de estabelecimentos 

disponíveis para o atendimento da população. 

 

 

1.7.2 A Rede Assistencial da Estratégia Saúde da Família 

 

 

A Rede Assistencial da Estratégia Saúde da Família no Município de Fortaleza é 

de responsabilidade da Célula de Atenção Básica (CAB), da Secretaria Municipal de Saúde. O 

Município de Fortaleza encontra-se dividido em seis secretarias executivas regionais (SERs), 

e, dentro destas, subdivididas em microáreas de atuação, sendo classificadas segundo risco e 

vulnerabilidade das famílias que residem nestas áreas. 

Ao todo são 91 centros de saúde ou unidades básicas de saúde da família. Os 

recursos humanos empregados neste espaço em 2005 eram de 83 médicos, 166 enfermeiros, 

134 dentistas e 11 assistentes sociais (FORTALEZA, 2006). Esta equipe totalizou 136.656 

famílias acompanhadas de janeiro a julho de 2007 (DATASUS, 2007). Com relação ao 

número de equipes profissionais de Saúde da Família, observamos um aumento no número 

dessas equipes como mostra a tabela 2 a seguir. Existe um período oculto nesta tabela em que 

tínhamos as equipes de agentes comunitários de saúde, entre setembro e novembro de 2008. 
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Tabela 2 - Quantidade por ano de competência segundo tipo da equipe, Fortaleza, esfera 
administrativa municipal, período: abr/2007 à abr/2009 
 

Tipo da Equipe Ano  2007 Ano 2008 Ano 2009 

01-ESF - Equipe de saúde da família 66 63 69 

02-Equipe saúde família c/saúde bucal_modalid. I 212 167 155 

Total 278 230 224 

Fonte: DATASUS, atualizado em 10/05/2009. 

 

Nesta rede assistencial existem áreas técnicas vinculadas à CAB/SMS como a da 

Saúde da Criança, o Programa Municipal de Imunização, o Programa Bolsa Família e o 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, a Saúde Bucal, o Controle da Hipertensão 

Arterial e Diabetes Melitus, a Saúde do Idoso, o Programa DST e AIDS, o Ordenamento de 

Leite e Medicamentos não disponíveis pelo SUS e o Projeto Cirandas da Vida 

(FORTALEZA, 2006). Observamos, e dentre estas, ações já destinadas à população idosa e 

suas demandas de saúde. 

A Estratégia Saúde da Família traz como princípios norteadores o conceito 

abrangente de saúde, a universalidade, a equidade e a integralidade. Como princípios 

organizativos, a acessibilidade, a hierarquização, a descentralização, a resolubilidade e o 

controle social. Já quanto aos processos organizativos da Estratégia Saúde da Família, 

destacam-se catorze: a definição e descrição do território de abrangência; a adscrição da 

clientela; o diagnóstico de saúde da comunidade; o acolhimento e organização da demanda; o 

trabalho em equipe multiprofissional; o enfoque da atenção à saúde da família e comunidade; 

o estímulo à participação e controle social; a organização de ações de promoção da saúde; o 

resgate da medicina popular; a organização de um espaço de co-gestão coletiva na equipe; a 

identificação dos serviços de referência no nível secundário e terciário; o monitoramento dos 

indicadores de saúde do território-população de abrangência; a clínica ampliada; e a educação 

permanente em saúde (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006). 

Lourenço et al., (2005) exprimem que a atenção básica, no caso de Fortaleza, a 

RA ESF, deve ser capaz de identificar idosos fragilizados, isto é, aqueles com maior risco de 

desenvolver incapacidade funcional. Deve ainda acompanhar de forma eficiente os de menor 

risco, paralelamente ao desenvolvimento de ações e atividades de educação e promoção da 

saúde. A Estratégia Saúde da Família, ao priorizar o domicílio e a família, configura-se como 

excelente instrumento para identificar o idoso fragilizado. 

Trata-se da rede assistencial que está mais próxima do idoso domiciliado, ou 

institucionalizado, conhecedora das reais necessidades desta população, capaz de referenciar 
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de forma mais adequada ao respectivo nível de atenção à saúde necessário. A RA ESF é a 

base do sistema municipal de saúde, principal ponto de partida do usuário, daí a sua 

importância no acompanhamento da população idosa do Município, bem como é responsável 

pela identificação e acompanhamento do território vivo e dinâmico que é a comunidade. 

Estudo realizado em 2007 revela que no sistema de saúde no Brasil ocorre uma 

exclusão do idoso institucionalizado das ações programáticas em saúde. Há desconhecimento 

mútuo entre as instituições de longa permanência para idosos e o SUS, necessitando 

estimulação para um acoplamento estrutural mais bem-sucedido. A Rede Assistencial 

Estratégia Saúde da Família apresenta-se como um caminho, o elo entre as instituições de 

longa permanência para idosos e o sistema de saúde local, com o objetivo de fortalecer os 

vínculos e prestar uma atenção adequada aos idosos residentes nestas instituições 

(CREUTZBERG et al., 2007). 

 

 

1.7.3 A Rede assistencial especializada ou ambulatorial 

 

 

A Rede de Atenção Especializada é a área onde se concentram as consultas com 

especialistas e os exames de maior complexidade. São os procedimentos que normalmente 

não podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. A organização da atenção 

especializada tem desafiado os gestores porque, ao longo da descentralização da saúde, o 

financiamento da sua estrutura - compartilhada entre municípios, Estado e União - não 

acompanhou o crescimento da demanda por atendimento. 

Uma das prioridades da gestão em análise é fortalecer a atenção básica para 

diminuir as longas filas na assistência especializada. Isso vem se dando com a ampliação das 

equipes de Saúde da Família e da reforma das unidades básicas. Com um atendimento mais 

eficiente nos postos de saúde, enfatizando a importância da prevenção, pode-se evitar o 

agravamento de problemas que levariam à necessidade de um especialista. 

Os usuários que necessitam de consulta com algum especialista ou exames mais 

complexos - como os que requerem o uso de imagem - têm como referência no Município o 

CEMJA (Centro de Especialidades Médicas José de Alencar). Esse tipo de atendimento 

também é garantido por algumas instituições prestadoras de serviço ao SUS. 

No Município de Fortaleza, a Rede Assistencial Especializada ou Ambulatorial 

são de responsabilidade da Célula de Atenção Especializada (CAE), da Secretaria Municipal 
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de Saúde. A CAE é composta pela Central de Regulação e Referência das Internações de 

Fortaleza (CRRIFOR), pela Central de Marcação de Consultas e Exames Especializados 

(CMCEE), pela Equipe de Auditoria, Avaliação e Controle (EAAC) e pela Diretoria de 

Programação de Recursos Hospitalares e Laboratoriais (DPHL) (FORTALEZA, 2006). 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, estão cadastradas 

como estabelecimentos de saúde que prestam atenção no plano ambulatorial os setores 

ambulatoriais do Hospital Universitário Walter Cantídio, o Centro de Atenção ao Idoso 

(CAI/UFC), as Clínicas de Terapia Renal Substitutiva, o Centro de Hipertenção e Diabetes, a 

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, o setor ambulatorial do Instituto do Cancêr do 

Ceará, dentre outros.  

O Centro de Atenção ao Idoso – CAI é uma unidade do Hospital Universitário 

Walter Cantídio e Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará - UFC, que atua 

em parceria com o Instituto de Geriatria e Gerontologia do Ceará, organização sem fins 

lucrativos, visando ao desenvolvimento de ações na área de atenção integral às pessoas idosas. 

Possui uma equipe técnica e assistencial multidisciplinar. Realiza cerca de 1.300 consultas 

ambulatoriais por mês. Os idosos atendidos são encaminhados de variados serviços da rede de 

saúde do Município de Fortaleza e Estado do Ceará. O Centro funciona como referência para 

portadores de doença de Alzheimer e outros tipos de demência (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ-UFC, 2009). 

Os ambulatórios do Centro de Atenção ao Idoso representam campo de 

treinamento para estudantes de graduação e pós-graduação em diversas áreas, como Medicina, 

Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, bem como cursos 

de especialização em Gerontologia dirigidos a profissionais de muitas áreas. Alguns projetos 

de extensão realizam-se junto ao CAI como: Projeto Bem Viver, com várias ações educativas 

voltadas às pessoas idosas; Projeto de Apoio ao Familiar Cuidador de Pacientes com 

Demência; Estágio Multidisciplinar em Geriatria e Gerontologia; Programa de Rádio Novas 

Idades; e o Projeto de Atenção à Saúde Bucal do Idoso. Diversos projetos de pesquisa, 

conduzidos por estudantes de pós-graduação ou por bolsistas de iniciação científica, são 

desenvolvidos no âmbito do Centro de Atenção ao Idoso (UFC, 2009). 

O Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), criado em abril de 1988, é 

uma unidade de referência secundária que atende pacientes diabéticos e/ou hipertensos com o 

seguinte perfil: diabéticos e/ou hipertensos com complicações, gestante diabética, pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus tipo I, pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo II de 

difícil controle ou em uso de insulina, endocrinopatias, crianças portadoras de puberdade 



42 
 

precoce ou distúrbio do crescimento, e pacientes portadores de hipertensão refratária ou 

hipertensão secundária (CEARÁ, 2009). 

O CIDH desenvolve, além de atendimento no nível secundário ao paciente 

diabético, educação de profissionais e pacientes, e desenvolvimento de pesquisas. Oferece 

serviços médicos (cardiologista, endocrinologista, clínico geral, nefrologista, angiologista, 

oftalmologista,psiquiatria), de Enfermagem, Odontologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 

Nutrição (Cozinha Experimental) e Serviço Social. Além dos serviços oferecidos pelas 

diversas categorias profissionais destacam-se os seguintes serviços especializados: 

ambulatório para pé diabético; exames complementares (mapa, ergometria, 

eletrocardiograma, doppler vascular, ecocardiografia e retinografia fluoresceínica) , 

laserterapia e atendimento em forma de leito-dia, principalmente para pacientes em 

cetoacidose e crise hipertensiva (CEARÁ, 2009). 

 

 

1.7.4 A Rede assistencial hospitalar 

 

 

A Rede Assistencial Hospitalar envolve as instituições hospitalares de atenção 

secundária e terciária do Município. São responsáveis por dispensar à população tratamento e 

reabilitação de doenças, envolvendo diagnóstico, realização de exames, internações, cirurgias. 

Nas unidades de atenção secundária, que podem ser ambulatoriais e hospitalares, são 

prestados os cuidados nas várias especialidades para as afecções de maior prevalência; e as 

unidades de atenção terciária, geralmente constituídas pelos centros hospitalares, com suas 

unidades ambulatoriais, unidades de emergência e unidades de internação, sendo, nelas, 

aferidos cuidados de maior complexidade, muitas vezes sob o regime de internação hospitalar 

(SANTOS et al., 2003). 

O sistema municipal de saúde tem sob sua responsabilidade direta cinco hospitais. 

De acordo com as características de cada unidade, o atendimento é diversificado. Nos 

chamados “Gonzaguinhas”*, por exemplo, prevalecem os serviços de Obstetrícia, embora 

existam profissionais nas áreas de Clínica Geral e Pediatria no pronto atendimento. Já os 

“Frotinhas” são hospitais predominantemente de urgência e emergência, com atendimento nas 
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áreas de Traumatologia, Cirurgia Geral, Clínica e Pediatria. Há também o Hospital Nossa 

Senhora da Conceição que se assemelha aos “Gonzaguinhas”.∗

A Rede Hospitalar Municipal Própria compõe a Rede Assistencial Hospitalar e é 

formada por uma unidade de nível terciário e oito hospitais de nível secundário. A atual 

gestão, em 2005, criou a comissão da Gestão Hospitalar, com o intuito de assessorar os 

gestores no fortalecimento da rede hospitalar municipal. 

Com a finalidade de ampliar a oferta de serviços, a rede municipal também 

mantém convênios com outras instituições como a Santa Casa de Misericórdia. São um total 

de nove instituições pertencentes à rede municipal, como mostra a tabela 3. 

O Programa de Lesão Medular, o Programa Qualisus e o Projeto de Cirurgias 

Eletivas também se articulam na Rede Assistencial Hospitalar, mas de modo mais 

contingencial. A tabela 3 nos mostra a Rede Assistencial Hospitalar Municipal Própria, 

formada por uma unidade de nível terciário (Instituto Dr. José Frota) e oito hospitais de nível 

secundário (FORTALEZA, 2009). 

 

Tabela 3: Hospitais de Nível Secundário da Rede Assistencial Hospitalar de Fortaleza. 
 
 Hospitais de Nível Secundário 

Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha Parangaba) –HDMJBO 

Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura (Frotinha Antônio Bezerra) – HDEAM 

Hospital Distrital Edmílson Barros de Oliveira (Frotinha Messejana) – HDEBO 

Hospital Nossa Senhora da Conceição – HNSC 

Hospital Distrital Gonzaga Mota – Messejana - HDGM-M 

Hospital Distrital Gonzaga Mota – Barra do Ceará - HDGM-BC 

Hospital Distrital Gonzaga Mota – José Walter — HDGM-JW 

Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima — (CROA) 

Fonte: Fortaleza, 2009. 

 

Os hospitais da Rede Hospitalar que atendem em âmbito estadual são os 

seguintes: Hospital de Messejana, Hospital de Saúde Mental de Messejana, Hospital Geral de 

Fortaleza, Hospital Geral Dr. César Carls, Hospital Geral Waldemar de Alcântara, Hospital 

Infantil Albert Sabin, e o Hospital São José de Doenças Infecciosas. Em âmbito nacional, 

temos o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).  

                                                           
* Os hospitais da rede municipal de Fortaleza que recebem o nome Hospital Distrital Gonzaga Mota estão localizados nos bairros Barra do 
Ceará, Messejana e José Walter, sendo popularmente conhecidos como “Gonzaguinhas”, ou seja, Gonzaguinha da Barra do Ceará, 
Gonzaguinha de Messejana e Gonzaguinha do José Walter. Os hospitais da rede municipal de Fortaleza que recebiam anteriormente o nome 
de Instituto Dr. José Frota eram conhecidos por Frotão e Frotinhas. Atualmente, o Frotão é o único Instituto Dr. José Frota, e os Frotinhas 
ganharam novos nomes, apesar de ainda prestarem os mesmos serviços do Frotão, de modo mais regional e simplificado.  
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1.7.5 A Rede assistencial de urgência e emergência 

 

 

A Rede Assistencial de Urgência e Emergência está institucionalizada no Serviço 

de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU 192, que em 2005 realizou 64.533 

atendimentos com média de aproximadamente 5.378 atendimentos/mês. Destes, 62.723 foram 

de natureza clínica (FORTALEZA, 2006). 

A SMS Fortaleza contava no período da gestão em estudo com uma frota de 18 

USBs (unidades de suporte básico) que pode apresentar flutuações circunstanciais em função 

de efetivo, reposição de material medico-hospitalar e de consumo, além de manutenção 

preventiva ou corretiva; além das USAs (unidades de suporte avançado), TS (veículos 

adaptados), BIKE (bicicletas) e motos. As USAs contam com uma equipe de médico, 

enfermeiro e auxiliar e as USBs têm um socorrista e um auxiliar de enfermagem, ambos 

trabalhando 24 horas (FORTALEZA, 2008). 

O SAMU em Fortaleza atua nos atendimentos de emergência, nas transferências 

inter-hospitalares e no transporte social de pacientes que fazem tratamentos continuados, 

como hemodiálise. 

Os projetos do SAMU (FORTALEZA, 2008) são: Programa educativo – Foi 

criado o Núcleo de Educação e Urgência (NEU), a primeira experiência no Brasil de 

treinamento de todos os funcionários do SAMU. O curso de aperfeiçoamento de enfermeiros, 

socorristas e auxiliares está em andamento desde o início de 2006. Projeto SAMU Jr. – 

Crianças de nove a 14 anos estão sendo treinadas a identificar situações de emergência e 

acionar o 192 em casos de necessidade. Eles estão aprendendo ainda noções de primeiros 

socorros para pequenos acidentes, afogamentos, queimaduras e choques. No final do curso, as 

crianças estarão aptas a fazer reanimação cardiorrespiratória. O treinamento possui ainda a 

segunda fase, em que os jovens socorristas passam a ser facilitadores nas escolas, sob a 

orientação dos monitores. Quarenta e cinco crianças estão participando da primeira fase. 

SAMU na comunidade – O projeto tem a mesma filosofia do SAMU Jr., mas acontece nas 

comunidades. A melhor forma de aumentar as chances de sobrevivência do paciente é ter 

alguém ao lado preparado para prestar o primeiro atendimento. A coordenação do SAMU 

pretende estabelecer parceria com as SERs para que forneçam a estrutura física e mobilizem 

as comunidades. As pessoas também serão treinadas a fornecer as informações corretas às 
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telefonistas do SAMU. SAMU nos hospitais – Esse curso se destina aos profissionais dos 

hospitais para que conheçam melhor a função do SAMU. As informações vão desde 

orientações sobre critérios para transportar pacientes até a reciclagem médica. 

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS, 2007) 

estão cadastrados como prestadores de serviço em emergência no Município de Fortaleza os 

seguintes estabelecimentos: Hospital Geral César Carls, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital 

de Messejana, Instituto Dr. José Frota, os “Frotinhas” da Parangaba, Antônio Bezerra e 

Messejana, dentre outros. 

 

 

1.7.6 A Rede assistencial de saúde mental 

 

 

A Rede Assistencial de Saúde Mental no Município de Fortaleza funciona um 

CAPS em cada SER da Cidade, atendendo pacientes egressos de internações psiquiátricas. 

Além dessas seis unidades, existem um CAPS infantil e outros cinco CAPS AD, que prestam 

atendimento a usuários de álcool e drogas. 

Nos CAPS, os pacientes são assistidos diariamente em atendimentos individuais, 

coletivos, e oficinas terapêuticas por uma equipe multidisciplinar, a qual trabalha no sentido 

de garantir o tratamento clínico eficaz, desenvolver a autonomia dos pacientes, despertar o 

exercício da cidadania e fortalecer o vínculo dessas pessoas com a comunidade 

(FORTALEZA, 2006). 

A condução da Coordenação Municipal está afinada à Política Nacional de Saúde 

Mental, que trabalha na redução progressiva e gradual dos leitos em hospitais psiquiátricos, na 

garantia da assistência aos pacientes egressos dos hospitais, na criação e sustentação de rede 

extra-hospitalar e na defesa e promoção dos direitos humanos dos pacientes e familiares. 

Mais do que uma orientação política, a extinção do modelo baseado em internação 

hospitalar é uma determinação da legislação brasileira. A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, 

que "dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental", determina - no parágrafo único do artigo 

2º - que são direitos da pessoa com transtorno mental, entre outros, "ser tratada em ambiente 

terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis" e "ser tratada, preferencialmente, em 

serviços comunitários de saúde mental" (BRASIL, 2001). 
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Além de um CAPS Geral em cada SER de Fortaleza, há também os CAPS 

Infantis e Álcool e Drogas como prestadores de cuidado, bem como o Hospital de Saúde 

Mental de Messejana. São as seguintes instituições responsáveis pela saúde mental no 

Município: CAPS AD SER I, CAPS Geral I – Nise da Silveira, CAPS AD SER II, CAPS 

Geral SER II, CAPS AD SER III, CAPS Geral SER III, CAPS III – Estudante Nogueira Jucá, 

CAPS AD SER IV, CAPS Geral SER IV, CAPS Maria Ileuda Verçosa SER IV, CAPS AD 

SER V, CAPS Geral SER V Bom Jardim, CAPS AD SER VI Casa da Liberdade, CAPS Geral 

SER VI, e na célula Central, a Rede Assistencial de Saúde Mental, a Coordenação Colegiada 

de Saúde Mental, e a Coordenação Municipal de Redução de Danos (FORTALEZA, 2008). 

 

 

1.8 A Linha de cuidado e a integralidade na assistência ao idoso 

 

 

A integralidade, mencionada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e 

pelo Relatório de Gestão Municipal de Fortaleza de 2005, é um dos princípios doutrinários do 

SUS, juntamente com a universalidade e a equidade, que norteiam a organização e a gestão 

dos sistemas de saúde, sendo entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 1990a). 

De acordo com Cecílio e Merhy (2003), o cuidado integral em saúde ocorre em 

uma combinação generosa e flexível de tecnologias duras, leve-duras e leves; “tecnologia” e 

“humanização” combinadas, no desafio de adotar o lugar do paciente e suas necessidades 

singulares como ponto de partida para qualquer intervenção. A integralidade do cuidado que 

cada pessoa necessita frequentemente transversaliza todo o sistema. Não haveria integralidade 

sem esta possibilidade de transversalidade. A integralidade do cuidado só poderia, ainda, ser 

obtida em rede. 

A linha de cuidado é definida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) como o 

conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de determinados 

riscos, agravos ou condições específicas do ciclo de vida, a serem ofertados de forma 

oportuna, articulada e contínua pelo sistema de saúde, entendendo a sua implementação como 

estratégia central da organização e qualificação das redes de atenção à saúde, com vistas à 

integralidade da atenção (BRAGA, 2006). 
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Sobre a linha de cuidado é referido ainda, o fato de: 

 
Implica um redirecionamento do processo de trabalho, no qual 

o bom funcionamento da equipe de trabalho é um de seus fundamentos mais 
importantes. Constituída assim, em sintonia com o universo dos usuários, 
esta linha tem como pressuposto o princípio constitucional da 
intersetorialidade e, por seu potencial de resolutividade, possibilita o 
surgimento de laços de confiança e vínculo, indispensáveis para melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde e aprofundar a humanização das práticas 
(PUCCA Jr., 2006, p. 243). 

 
Andrade (2008) traz a concepção de linha de cuidado como o percurso do cuidado 

que transversaliza as redes assistenciais de saúde e as redes de serviços, no modelo do 

Sistema de Saúde-Escola, operacionalizando a integralidade, com o objetivo de garantir a 

continuidade do cuidado em saúde. Na figura 3, Andrade (2006) nos mostra como a linha de 

cuidado costura as RAs do Município. 

 

 
Figura 3 - Espiral da complexidade da linha de cuidado do idoso e matriciamento nas redes 
assistenciais  
Fonte: ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006. 

 

Observamos o surgimento de duas concepções de linha de cuidado, uma com 

dimensão mais estática, que descreve os seus princípios, características e finalidades, e outra 

dimensão, dinâmica, a qual delineia o movimento que o usuário faz ao receber os cuidados, de 

forma linear e contínua nos serviços de saúde de Fortaleza, sem contraposições, mas 

complementaridades. Logo, entendemos linha de cuidado como o cuidado, este com o seu 

saber científico e tecnológico, destinado ao indivíduo direcionado ao momento em que ele se 

encontra no ciclo de vida, portando um agravo à saúde ou não, de forma contínua e articulada 

entre as diferentes redes assistenciais de saúde e rede de serviços e seus respectivos níveis de 

atenção. 
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Observamos ainda autores que acreditam numa visão de cuidado transpondo a 

cura, ou seja, uma concepção ampliada de cuidado. Leonardo Boff (1999) trata de uma 

dimensão ontológica do cuidado, de ser, além de um ato, uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro; e que o cuidado 

deve ser entendido na linha da essência humana, devendo estar presente em tudo, ou seja, é 

um fenômeno que é a base possibilitadora da existência humana. 

De acordo com Malta et al.(2004), para aprofundar questões que envolvem a linha 

de cuidado, mecanismo adequado para a análise do usuário no seu percurso assistencial, 

devemos abordar inicialmente o trabalho em saúde, a relação que ocorre no cotidiano 

envolvendo usuários e produtores de serviços, as disputas colocadas, as tensões, e, dessa 

forma, buscar elementos que revelem com maior clareza a assistência prestada, as interações 

ocorridas entre o usuário, o prestador e a operadora. Neste estudo, priorizamos a abordagem 

do profissional, em posição da gestão no serviço de saúde, construtor, no seu dia-a-dia de 

trabalho, do cuidado destinado à população idosa de Fortaleza, nas cinco redes assistenciais 

de saúde e redes de serviços de Fortaleza. 

Ao caracterizar as linhas de cuidado da pessoa idosa nas redes assistenciais de 

saúde em Fortaleza, teremos informações essenciais para a produção de inteligência 

epidemiológica (IE) e, posteriormente, inteligência da gestão (IG) para a tomada de decisão, 

passos indispensáveis para uma gestão voltada para a integralidade da atenção à saúde. As 

informações apreendidas por meio do estudo em questão constituir-se-ão em instrumento da 

gestão a ser utilizado por outros municípios do Estado do Ceará, trazendo qualidade 

organizacional e administrativa para estes, além de um modelo assistencial focado na atenção 

integral à saúde.  

A apresentação da linha de cuidado do idoso nas redes assistenciais de Fortaleza 

clarificará o processo de cuidado destinado ao idoso no Município, com suas peculiaridades e 

desnivelamentos, auxiliando nas tomadas de decisões nas rotinas diárias dos serviços de 

saúde, direcionando a atenção ao idoso nestes espaços. As suas características serão 

instrumento essencial para o aprimoramento da linha de cuidado do idoso no contexto local, 

contribuindo para uma atenção integral à população idosa, reduzindo os fatores associados às 

morbidades que acometem esta população.  

A compreensão da linha de cuidado do idoso nos permite ainda avaliar o 

desempenho das redes assistenciais e do sistema de saúde no que diz respeito ao cuidado 

prestado aos idosos de Fortaleza, uma vez que nos revela informações sobre o funcionamento 
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dos serviços de saúde para os usuários idosos, bem como seus pontos positivos, deficitários, e 

o que ainda está em elaboração. 

 

 

1.9 Plano municipal de atendimento ao idoso 

 

 

Além do Pacto pela Vida, há no âmbito local, o Plano Municipal de Atendimento 

ao Idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, o qual traz dentre os seus objetivos a 

articulação com o Poder público e a sociedade civil na implementação da Política Nacional do 

Idoso e do Estatuto do Idoso, no Município de Fortaleza (FORTALEZA, 2004). 

Atualmente, o Município de Fortaleza conta com o setor de Saúde do Idoso na 

Célula de Atenção Básica (CAB-SMS), sendo composta por um coordenador da saúde do 

idoso em cada SER e um por UBSF. A tabela 4 mostra a distribuição dos idosos residentes em 

Fortaleza por SER e equipe de ESF, destacando as SER V e VI com maior número de idosos. 

Os coordenadores da saúde do idoso das secretarias executivas regionais reúnem-

se quinzenalmente com a coordenação central da SMS e com os coordenadores da saúde do 

idoso na UBSF, encontro chamado de Roda do Idoso, para o planejamento estratégico das 

atividades a serem desenvolvidas para este segmento populacional. 

 

Tabela 4 - Distribuição demográfica dos idosos residentes em Fortaleza por SER e Equipes da 
Estratégia Saúde da Família, 2007. 
 

SER 

Dados: CAB/SMS, 2007a  

 

A equipe da Saúde do Idoso no Município coordena e operacionaliza ações de 

promoção da saúde, prevenção de maus-tratos ao idoso, acompanhamento de grupos de 

idosos, além de fazer a articulação intersetorial, buscando a integralidade da assistência e o 

bem-estar da população idosa de Fortaleza. 

% de idosos por SER Nº de Equipes da ESF 

I 16% 36 

II 15% 38 

III 16% 59 

IV 12% 33 

V 21% 64 

VI 20% 70 

Total 100% 300 
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1.10 A Problemática do estudo 

 

 

Nos últimos anos, tornaram-se mais evidentes as consequências do 

envelhecimento populacional para os serviços de saúde de Fortaleza. O mundo já sinalizava 

essas mudanças populacionais e epidemiológicas, principalmente entre os países 

desenvolvidos, desde o período do segundo pós-guerra mundial. O envelhecimento 

populacional nos países desenvolvidos ocorreu de forma lenta e progressiva, permitindo que o 

sistema de saúde também se adaptasse a estas novas demandas de forma adequada. No Brasil, 

como em outros países em desenvolvimento, estas mudanças demográficas e epidemiológicas 

ocorreram rapidamente, de modo que estamos ainda em processo de adaptação a este novo 

cenário que se configura. 

O envelhecimento da população acarreta um aumento da morbimortalidade por 

doenças crônico-degenerativas, num sistema em que as atenções estavam voltadas para a 

população mais jovem e seus agravos à saúde. Várias discussões mundiais e nacionais 

forçaram a criação de políticas públicas voltadas ao idoso, as quais, apesar de aprovadas e 

divulgadas, ainda não foram totalmente implantadas e operacionalizadas. 

A gestão 2005-2008 de Fortaleza, por meio do Sistema Municipal de Saúde, 

trouxe um novo modo de se fazer a saúde da população. Com o Modelo de Sistema de Saúde-

Escola, ancorado nas Redes Assistenciais de Saúde, e tomando como base teórica os atuais 

modelo usuário centrado, a cogestão em saúde, a clínica ampliada e a integração saúde-escola, 

surgiu a necessidade de avaliar o desempenho das redes assistenciais de saúde de Fortaleza no 

cuidado prestado aos idosos fortalezenses neste período, com enfoque na integralidade da 

atenção por meio da linha de cuidado. 

Optamos, então, por meio deste estudo, compreender como a linha de cuidado do 

idoso percorre as cinco redes assistenciais de saúde. Estas informações nos revelariam as 

facilidades e/ou dificuldades que esta forma de gerenciar a saúde traz para a população idosa, 

em uma cidade em adaptação com relação ao seu grande número de idosos, usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Ao visualizar a linha de cuidado, poderemos analisar o 

desempenho das redes assistenciais sob a óptica dos profissionais que as operacionalizam. 

O estudo poderá ainda se constituir instrumento da gestão da saúde do idoso para 

municípios de menor ou semelhante porte de Fortaleza, guiando ações e direcionando 
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programas, com a finalidade de prestar um atendimento integral e mais adequado à crescente 

população idosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS  

 

 

2.1Objetivo geral  
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• Compreender como a linha de cuidado do idoso acontece nas cinco redes 

assistenciais de saúde de Fortaleza na percepção de gestores atuantes neste cenário. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

• Descrever o cuidado destinado ao idoso nas redes assistenciais de saúde de 

Fortaleza na visão dos gestores atuantes neste panorama. 

 

• Conhecer o percurso intrainstitucional do idoso em cada rede assistencial de 

saúde de Fortaleza na visão dos gestores. 

 
• Identificar ações voltadas ao acolhimento nas redes assistenciais de saúde de 

Fortaleza na visão dos gestores. 

 
• Conhecer a satisfação do usuário idoso em relação ao atendimento dispensado 

nas redes assistenciais de saúde de Fortaleza na visão dos gestores. 

 
• Conhecer a percepção dos gestores das redes assistenciais de saúde de 

Fortaleza sobre a abordagem das necessidades dos idosos. 

 
• Conhecer o processo de encaminhamento e acompanhamento dos idosos nas 

cinco redes assistenciais de saúde de Fortaleza na visão dos gestores. 

 
• Conhecer a percepção dos gestores das redes assistenciais de Fortaleza sobre o 

atendimento ao usuário idoso, com enfoque na integralidade da atenção e políticas 

voltadas ao idoso. 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 O Método 
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Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que teve como 

propósito analisar o significado atribuído pelos sujeitos aos fatos, relações e práticas, além de 

abordamos nesta investigação um objeto de natureza subjetiva (DESLANDES; ASSIS, 2002). 

Nada é tão subjetivo quanto à percepção de trabalhadores de saúde sobre a linha de cuidado 

do idoso no seu universo laboral.  

Pretendemos compreender como esses gestores de saúde, que prestam cuidados 

aos idosos fortalezenses, percebem a linha de cuidado no seu ambiente de trabalho, e ainda 

poder compreender como estas visões se cruzam, ou se perdem. Queremos, por meio deste 

estudo, conhecer a percepção de pessoas, gestores do SUS, que, como humanos, possuem sua 

individualidade e modo de ver as coisas ao seu redor. 

Mercado-Martinez e Bosi (2004, p. 24) comentam sobre pesquisa qualitativa o 

seguinte: 

 

Múltiplos são os argumentos sendo os mais freqüentes relacionados à sua 
focalização naqueles objetos de natureza subjetiva; a não neutralidade do 
investigador; a não representatividade estatística das amostras selecionadas e 
a conseqüente impossibilidade de generalizar os resultados e replicar os 
estudos. Identifica-se uma clara oposição à concepção positivista. À postura 
dos que aderem à pesquisa qualitativa, pode-se assumir a existência de 
múltiplas realidades, produto da forma como os indivíduos, grupos e 
coletividades percebem, interpretam e atuam no mundo. 

 

Uma investigação não pode ser caracterizada como de abordagem qualitativa 

apenas por empregar determinada técnica, mas devemos levar em consideração também a 

pergunta ou objetivo da investigação, uma determinada postura teórica e epistemológica e 

estratégia para obtenção das informações e sua análise. A presente investigação cumpre com 

os parâmetros mencionados (MERCADO-MARTINEZ; BOSI, 2004). Aplicamos uma técnica 

usualmente utilizada em pesquisas qualitativas, mas, por vezes, em pesquisas quantitativas.  

O universo explorado é puramente social e qualitativo, onde as pessoas não 

executam friamente as suas funções. Elas sentem o seu trabalho, constroem a sua realidade e a 

de outros e juntos formam um sistema de prestação de cuidados, cada um com as suas 

especificidades. Cada trabalhador de saúde com sua individualidade elabora e visualiza seu 

universo de trabalho e de prestação de cuidado ao idoso de forma peculiar, nos mais diversos 

espaços e situações. Ante tais reflexões, observamos que a metodologia qualitativa é a mais 
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adequada forma de abordar com maior profundidade o objeto em estudo e a técnica mais 

eficaz para a coleta de dados é o grupo focal.  

 

 

3.2 A Seleção dos participantes 

 

 

Os informantes implicados deveriam ocupar cargo na gestão ou coordenação em 

alguma das cinco redes assistenciais de saúde. Os nomes desses informantes foram obtidos 

por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Os sujeitos selecionados para 

participar da pesquisa deveriam estar por um período mínimo de três anos de atuação em 

alguma unidade de saúde de uma das redes assistenciais de saúde do Município de Fortaleza. 

Optamos por sujeitos envolvidos neste cargo pelo menos desde o início da gestão sob estudo. 

Não há consenso quanto ao número de participantes em um grupo focal. Chiesa e 

Ciampone (1999) dizem que deve ser de seis a 15 pessoas; Kind (2004) indica de oito a dez 

participantes por grupo, sendo ideal de cinco a sete integrantes em cada grupo focal. Debus 

(1994) ainda acentua que existem situações específicas em que é necessário o uso de 

minigrupos quando as questões exigem ser abordadas em profundidade. Em nosso estudo, 

tivemos um número total de seis participantes, um coordenador de cada Secretaria Executiva 

Regional no Grupo Focal da RA Estratégia Saúde da Família e cinco coordenadores dos 

Centros de Atenção Picocossocial (CAPS) no Grupo Focal da RA Saúde Mental. 

Selecionados os informantes, foram realizadas visitas às unidades de saúde para 

entrega do convite, no qual solicitamos a participação desses no grupo focal. No convite havia 

local, horário e período aproximado que seria dedicado à execução do grupo focal. Além 

disso, foi feito convite por contato telefônico, para confirmação da presença de cada 

participante. 

Não foi possível reunir os participantes das RA Hospitalar, Especializada e de 

Urgência e Emergência em razão, principalmente, da divergência de horário disponível, que 

levaram ao não-comparecimento nos grupos focais. Neste caso, o estudo foi complementado 

por meio de entrevistas individuais no local de trabalho deles, conforme agendamento prévio 

e disponibilidade de cada um.  Na RA especializada, participaram três entrevistados gestores, 

na RA de urgência e emergência dois entrevistados gestores e na RA hospitalar dois 

entrevistados gestores. 
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Os entrevistados da RA ambulatorial ou especializada são gestores do Centro 

Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), da Associação Beneficente Cearense de 

Reabilitação (ABCR) e Centro de Atenção ao Idoso/UFC (CAI). Os da RA Hospitalar são 

coordenaores do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e do Hospital Geral César 

Carls (HGCC), este, coordenador do setor responável pela assistência ao idoso neste hospital. 

Os participantes das entrevistas da RA de Urgência e Emergência são coordenadores do 

Instituto Dr José Frota (IJF) e do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

O setor saúde é um dos espaços sociais onde a opinião dos especialistas e 

profissionais continua sendo decisiva no planejamento, organização e avaliação dos serviços. 

O reconhecimento da existência de vários pontos de vista e, sobretudo, de que o outro pode 

ter um ponto de vista diferente, e igualmente válido, sobre o tema em questão; ou seja, a 

percepção destes profissionais de saúde na posição de gestor é primordial para a avaliação do 

desempenho do serviço na prestação de assistência ao indivíduo idoso. 

 

 

3.3 O Local da coleta de dados 

 

O estudo aconteceu na cidade de Fortaleza, quarta maior cidade do País, que, 

apesar de ter uma população predominantemente jovem, vem mudando com o aumento 

progressivo da população idosa. 

O estudo iniciou-se com a busca pelo local onde aconteceriam os grupos focais. O 

mais adequado e acessível foi o Laboratório de Comunicação - LabCom situado no 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, à rua Alexandre Baraúna, 

1115, Rodolfo Teófilo. Seguindo as regras do grupo focal, se classifica como um ambiente 

não diretivo, ou seja, que não traz influência para a discussão durante o grupo, propiciando 

privacidade, conforto, livre de interferências sonoras e de fácil acesso para os participantes. 

O LabCom foi implantado no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, por meio de um projeto financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), espaço que dispõe de ambiente preparado para a 

simulação e apreensão de situações de comunicação com respectivo registro audiovisual. 

Estes registros audiovisuais ensejam estudos para avaliação de diversificadas técnicas 

comunicativas entre profissionais da saúde e a população em geral. 
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3.4 A Técnica do grupo focal 

 

 

As informações foram apreendidas com base na técnica de grupo focal (GF) e 

entrevistas individuais. O grupo focal é uma técnica de pesquisa que coleta informações por 

meio da interação de um grupo sobre um tópico determinado pelo pesquisador. O interesse do 

pesquisador fornece o foco e as informações emergem da interação dos participantes do 

grupo, assemelhando-se a uma entrevista em grupo. 

No grupo focal, existe uma interação social mais autêntica do que a entrevista em 

profundidade. É um exemplo da unidade social mínima em operação e, como tal, os sentidos 

ou representações que emergem são mais influenciados pela natureza social da interação do 

grupo em vez de se fundamentarem na perspectiva individual, como no caso da entrevista em 

profundidade. As pessoas nos grupos estão mais propensas a acolher novas ideias e a explorar 

suas implicações. Embora a entrevista tradicional com grupo focal empregue pessoas 

desconhecidas, esta não é uma precondição, pois existem vantagens quando se tomam pessoas 

que partilham um meio social comum (GASKELL, 2000). 

São indicações de entrevistas grupais segundo Gaskell (2000, p. 78): quando o 

objetivo da pesquisa é para orientar o pesquisador para um campo de investigação e para a 

linguagem local; explorar o espectro de atitudes, opiniões e comportamentos; observar os 

processos de consenso e divergência; adicionar detalhes contextuais a achados quantitativos; 

quando o tópico se refere a assuntos de interesse público ou preocupação comum, por 

exemplo, política, mídia, comportamento de consumidores, lazer, novas tecnologias, assuntos 

e questões de natureza não familiar ou hipotética; e quando os entrevistados não pertencem a 

origens tão diversas que possam inibir a participação no debate do tópico. 

A aprendizagem sobre as atitudes, opiniões, experiências e perspectivas dos 

informantes sobre o determinado tópico, neste caso, a linha de cuidado do idoso, acontece, 

além de permitir a observação consensual e da diversidade por meio dessa interação. Neste 

estudo, foi abordada a função do grupo focal como método de auto-conteúdo, ou seja, foi a 

principal fonte de informações da investigação. O grupo focal, neste estudo, é o próprio 

resultado da pesquisa (MORGAN, 1997). 

O grupo focal constitui um tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e 

homogêneos. Precisam ser bem planejados , pois visam a obter informações, aprofundando a 

interação dos participantes, seja para gerar consenso, seja para explicitar divergências. A 

técnica deve ser aplicada mediante um roteiro que vai do geral ao específico, em ambiente 
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não diretivo, sob a coordenação de um moderador capaz de conseguir a participação e o ponto 

de vista de todos e de cada um. O valor principal desta técnica fundamenta-se na capacidade 

humana de formar opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos (MINAYO, 2006). 

Os GF utilizam a interação grupal para produzir dados e insights que seriam 

dificilmente conseguidos fora do grupo. Os dados obtidos levam em conta o processo do 

grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, sentimentos e pontos de vista 

individuais em jogo (KIND, 2004). 

A duração de cada encontro, destinado às Redes Assistenciais Estratégia Saúde da 

Família e Saúde Mental, ficou entre 90 e 120 minutos. Não é recomendado que ultrapasse 

duas horas, pois torna-se cansativo para os participantes, levando à dispersão do foco em 

discussão. 

As perguntas apresentadas como norteadoras das interações nos grupos focais 

foram as seguintes: 

 

• Qual o cuidado destinado ao idoso na sua unidade de saúde de atuação? Quais 

serviços são oferecidos a esta população? Estes correspondem à demanda local? 

• Como acontece o percurso do idoso dentro da sua unidade de saúde? O 

acolhimento é feito? Como? Qual o retorno do usuário, positivo ou negativo? Como 

acontecem os deslocamentos intrainstitucionais do idoso? 

 
• Como acontece o encaminhamento do idoso na sua unidade de saúde? Existem 

unidades-chave para o encaminhamento? Todos os que necessitam são encaminhados 

ou existe uma seleção de prioridades? Como esta acontece? Existe um retorno de 

informações proveniente da unidade referenciada? Fale sobre o tempo em que esse 

processo acontece? 

 
A discussão foi gravada em aparelhos de MP3 e gravadores, e as pesquisadoras, 

moderadora e observadora fizeram anotações pertinentes durante a caminhada dos grupos 

focais. Alguns participantes escreveram sobre o que foi discutido nos grupos focais e acerca 

das perguntas norteadoras, enviaram por correio eletrônico e escritas (neste caso, entregue em 

mão) estas reflexões para a pesquisadora, e elas fizeram parte dos resultados deste estudo. As 

falas dos grupos focais e das entrevistas individuais foram transcritas por meio de escuta 

repetitiva e transcrição em computador. 
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Os participantes foram identificados por meio de abreviações referentes à 

instituição a qual representavam, e números, para diferenciação de indivíduos da mesma rede 

assistencial. Em nenhum momento, trabalhamos com os nomes dos entrevistados, apenas com 

os símbolos que lhes foram atribuídos. Os participantes do GF ESF foram identificados como 

ESF1, ESF2, ESF3, ESF4, ESF5 e ESF6. Os participantes do GF SM foram identificados 

como SM1, SM2, SM3, SM4 e SM5. Os entrevistados da RA especializada ou ambulatorial 

foram representados por ESP1, ESP2 e ESP3, siglas referentes às instituições apreciadas. O 

mesmo aconteceu para a RA Hospitalar, que foram representados por HOSP1 e HOSP2, e 

para os entrevistados da RA de urgência e emergência, que foram representados pelos 

símbolos UE1 e UE2. 

 

 

3.5 As Entrevistas individuais 

 

 

A entrevista individual é uma interação da díade, indicada quando o objetivo da 

pesquisa é conhecer em profundidade os significados e a visão da pessoa. A escolha da 

modalidade individual de entrevista também pode decorrer das características ou condições do 

entrevistado, pois oferece maior flexibilidade para o agendamento de horário e de local de 

realização (GASKELL, 2002), como aconteceu  neste estudo. Os entrevistados não possuíam 

um horário em comum para a realização do grupo focal, logo, foram agendadas entrevistas 

individuais conforme as disponibilidades de cada participante. 

As entrevistas ocupam um lugar de destaque no rol das técnicas de pesquisa em 

ciências sociais, principalmente por lidar com a palavra, veículo privilegiado da comunicação 

humana. Por meio da interação verbal de entrevistado e entrevistador, é possível apreender 

significados, valores e opiniões e compreender a realidade social com uma profundidade 

dificilmente alcançada por outras técnicas, como questionários e entrevistas estruturadas. Isto 

porque, no caso das entrevistas qualitativas, a relação estabelecida entre entrevistado e 

entrevistador permite um diálogo amplo e aberto, favorecendo não apenas o acesso às 

opiniões e às percepções dos entrevistados a respeito de um tema, como também a 

compreensão das motivações e dos valores que dão suporte à visão particular da pessoa em 

relação às questões propostas (FRASER; GONDIM, 2004). 

As entrevistas na pesquisa qualitativa podem ser de vários tipos, constituindo um 

espectro que vai desde uma conversa informal até um questionário padronizado. O grau de 
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formalidade deve ser definido conforme os objetivos da investigação, dependendo do tema a 

ser tratado e, principalmente, tendo em vista o que é apropriado culturalmente para o grupo 

pesquisado, sendo que uma mesma pesquisa pode conter vários tipos de entrevista 

(VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000). No caso desta pesquisa, optamos pela entrevista 

aberta, permitindo que o entrevistado falasse livremente sobre os questionamentos 

apresentados. E, como já mencionado, foi necessário utilizar dois tipos de entrevistas, no 

caso, entrevistas individuais abertas e entrevistas grupais, os grupos focais. 

 

 

3.6 Organização das informações: o discurso do sujeito coletivo 

 

 

As informações apreendidas nos grupos focais e entrevistas individuais foram 

organizadas segundo a proposta de Lefevre e Lefevre (2003), utilizando-se o  Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC). O DSC é uma proposta de organização e tabulação de dados 

qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos, artigos de jornal, matérias de 

revistas, cartas, dentre outros. Optamos por esta análise, pois consegue capturar a essência das 

falas de um grupo de pessoas, ou seja, as ideias principais expressas pelos participantes do 

estudo, formatando-se em discurso único que revela a ideia do coletivo, simplificando assim a 

leitura e compreensão dessas ideias; também por não buscar quantificar as ideias, mas revelar 

as centrais do discurso dos entrevistados. 

A proposta consiste em analisar o material verbal coletado, extraindo de cada 

depoimento as ideias centrais (IC) ou ancoragens (AC), e as suas respectivas expressões-

chave (ECH), consideradas figuras metodológicas que auxiliam na constituição do DSC. Com 

as expressões-chave das ideias centrais ou ancoragens, nos é possível compor um discurso-

síntese na primeira pessoa do singular. O sujeito coletivo se expressa por meio de um discurso 

emitido em primeira pessoa do singular. 

Segundo os autores retrocitados, as expressões-chave (ECH) são trechos das 

transcrições literais do discurso que devem ser destacados pelo pesquisador, pois revelam a 

essência do depoimento, e, em geral, correspondem às questões da pesquisa. As ECH são uma 

espécie de prova discursivo-empírica da verdade das ideias centrais e das ancoragens e vice-

versa. São a matéria-prima que fazem o discurso do sujeito coletivo (LEFEVRE; LEFEVRE, 

2003). 
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As ideias centrais (IC) descrevem de maneira mais sintética, precisa e fidedigna 

possível o sentido de cada discurso analisado e de cada conjunto homogêneo de ECH, 

formando posteriormente o DSC. A IC é a descrição do sentido de um depoimento ou 

conjunto de depoimentos.  

A ancoragem (AC) é uma manifestação linguística explícita de uma dada teoria, 

ideologia, crença, remetida por algumas ECH, que o indivíduo professa e, na qualidade de 

afirmação genérica, está sendo usada para enquadrar uma situação específica. É destacada a 

ancoragem, uma vez que tem uma inegável motivação prática, ou seja, está subjacente às 

práticas cotidianas e profissionais dos indivíduos. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é um discurso-síntese redigido na primeira 

pessoa do singular e composto pelas expressões-chave que tem a mesma ideia central ou 

ancoragem. O DSC de opõe ao sistema de categorização convencional de dados provenientes 

de questões abertas, onde categorias são reputadas iguais ou equivalentes, podendo, 

consequentemente, as respostas ser somadas como em questionários fechados. 

No DSC os depoimentos não se anulam ou reduzem a uma categoria comum 

unificadora, já que o que se busca fazer é reconstituir, com trechos de discursos individuais, 

tantos discursos-síntese sejam necessários para expressar uma dada figura, ou seja, um dado 

pensar ou representação social sobre o fenômeno, tornando-a mais clara. 

A feitura do DSC parte sempre do discurso bruto, submetido à um processo 

analítico inicial de decomposição, seleção de ancoragens e ideias centrais presentes em cada 

discurso e em todos reunidos, e termina numa forma sintética que busca a reconstituição 

discursiva de uma representação social. 

Após as transcrições das falas, estas foram exaustivamente lidas e relidas. As falas 

foram organizadas em quadros e separadas por perguntas norteadoras; ou seja, as falas dos 

participantes foram colocadas na coluna Expressões-Chave. Depois foram destacadas as 

expressões-chave destas falas, podendo a partir daí chegar nas ideias centrais e ancoragens, 

colocadas em coluna própria, no quadro. 

Primeiramente, copiamos todas as falas de todos os entrevistados na coluna 

EXPRESSÕES-CHAVE, em seguida, colocamos em vermelho as expressões-chave 

proferidas por eles. Após identificadas todas as expressões-chave, situamos na coluna IDÉIAS 

CENTRAIS as ideias geradas das ECH, e na coluna de ANCORAGENS, as ancoragens 

identificadas. 

Foi feito este mesmo processo para cada questão, e separadamente para cada rede 

assistencial. Posteriormente, com as ideias centrais e ancoragens em mão, iniciamos a 
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elaboração do discurso do sujeito coletivo. Foi constituído um DSC para cada 

questionamento, em cada ideia central ou ancoragem encontradas, para cada rede assistencial 

em análise. 

Foram encontradas IC semelhantes, logo, optamos por juntar sob uma só 

denominação todas as ideias centrais presentes. Por exemplo, encontramos as seguintes ideias 

centrais: “Não existe um atendimento clínico direcionado aos usuários idosos”, “Não existe 

um cuidado voltado especificamente para saúde do idoso”, “Não se programa nada específico 

para o idoso”, “O atendimento prestado ao idoso é o mesmo do jovem”, e “Não tem um 

atendimento específico para o idoso”. As ideias centrais deste grupamento relacionadas 

anteriormente ficaram reunidas sob a denominação: “Não existe um atendimento clínico 

direcionado aos usuários idosos, existe apenas a priorização nas filas em alguns serviços”. 

Esse processo é conhecido como denominação de grupamentos, que implica criar uma ideia 

central ou ancoragem síntese que expresse, da melhor maneira possível, todas as ideias 

centrais e ancoragens de mesmo sentido, facilitando o processo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2003). 

O discurso do sujeito coletivo foi formado das falas dos participantes, cada uma 

complementando a outra. As falas que revelavam ideias idênticas foram suprimidas do DSC, 

para que não se tornasse um discurso extenso e repetitivo, pois não tencionamos, neste estudo, 

saber a quantidade em que certa ideia foi proferida, mas sim o que foi apontado pelos 

participantes como importante diante dos questionamentos apresentados durante o grupo focal 

e entrevistas. 

Em alguns momentos não foi possível formar o discurso do sujeito coletivo, 

quando a idéia foi proferida por apenas um ou dois participantes, o que não representa a fala 

do coletivo, chamado então apenas de discurso no corpo do trabalho. Optamos por incluir 

estes discursos na análise, mesmo sendo mencionados pela minoria dos participantes, por 

representarem idéias importantes para a compreensão da pesquisa, e, como já foi mencionado, 

não buscamos neste estudo a quantidade em que as idéias surgiram, mas quais são elas e a sua 

significância para a compreensão do universo em estudo. 

Depois de formulados os DSCs, as RA de Saúde foram analisadas separadamente, 

dialogando com a literatura que aborda a temática, uma vez que os nossos objetivos eram 

conhecer a linha de cuidado de cada rede assistencial separadamente, para posteriormente 

conseguir visualizar a linha de cuidado do idoso em conjunto, de maneira mais ampla, 

consoante ela acontece no Município de Fortaleza. Foram utilizadas literaturas que discutem 

desde a temática do idoso de uma forma geral e de seus serviços a políticas de saúde. 
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3.7 Aspectos éticos 

 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, para que fossem observados os preceitos da Resolução 196/96, que dispõe 

sobre pesquisas com seres humanos, e aprovada conforme parecer nº 45/09. 

Antes do início de cada grupo focal ou entrevista individual, foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos informantes envolvidos, e, após aceitação, 

coletada assinatura, seguida de aplicação da técnica. Em algumas situações não foi possível a 

assinatura do Termo de Consentimento antes do grupo focal ou entrevista, tendo sido 

assinados posteriormente, em razão do termo passar por ajustes solicitados pelo Comitê de 

Ética no período da coleta de dados. Apesar disso, todos os participantes aceitaram participar 

da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 O Idoso como usuário comum 

 

 

No que se diz respeito ao cuidado destinado ao idoso nas redes assistenciais de 

saúde de Fortaleza, foi expresso pelos participantes o fato de o idoso não possuir um 

atendimento direcionado a ele. Existe apenas a priorização nas filas em alguns serviços, 

porém nem sempre a prioridade no atendimento é respeitada em virtude de fatores como: os 

demais usuários não permitirem o acesso prioritário do idoso aos serviços de saúde, não 

existir um sistema de marcação de consultas que permita a priorização no encaminhamento, 

gerando as filas de espera, o sistema de saúde não possuir um atendimento específico para 

esta população, o atendimento seguir conforme a gravidade. Os discursos a seguir nos 

revelam como o idoso ainda é visto como um usuário comum. 

 

Não existe um cuidado voltado especificamente para saúde do idoso. O 
tratamento é igual aos outros usuários. O protocolo do idoso ainda não é 
usado apenas acontece a priorização em filas (ESF1, ESF 3, ESF 5). 
 
Os idosos não possuem prioridade devido aos próprios pacientes não 
permitirem que os idosos passem na frente, acham que a fila para consulta 
deve andar conforme a chegada. É como qualquer outra faixa etária, ele 
entra no sistema, numa fila virtual e no máximo uma ressalva na própria 
referência, como prioridade, mas que nem sempre isso é acatado dentro do 
processo. Na questão da fila de espera do próprio idoso que não tem 
prioridade ele é igual a todos os outros atendimentos, não tem prioridade 
(ESF1, ESF2, ESF4, ESF6). 
 

Alguns serviços de saúde tentam se organizar para prestar um atendimento 

diferenciado ao usuário idoso, porém, estas tentativas ainda se manifestam, por exemplo, por 

meio da priorização nas filas para o atendimento, que não se caracteriza como atendimento 

direcionado e sim como direito conquistado e preconizado pelo Estatuto do Idoso desde 2003. 

O fato de este direito porém, já estar sendo respeitado já é um ganho, em um país que está se 

adaptando às suas mudanças demográficas e epidemiológicas. 

Foi possível apreender no discurso dos sujeitos o fato de que os demais usuários 

ainda desrespeitam a prioridade do idoso, uma vez que são eles que pressionam o serviço por 

um atendimento por ordem de chegada, desrespeitando o direito do idoso, ponto possível de 

ser melhorado com investimento na educação da população com relação aos direitos dos 

idosos e sua aplicabilidade no dia a dia da população, configurando-se como um desafio não 

só para a saúde, mas também para setores do serviço social, educação, justiça, dentre outros. 
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Além disso, temos a própria politização do idoso, ou seja, ele saber que a prioridade não é um 

privilégio, mas um direito conquistado, e que deve ser implementado pela sociedade em geral 

e exigido pelos idosos no seu cotidiano. 

O sistema de marcação de consultas não possui este mecanismo de priorização 

relativamente ao idoso, uma vez que a infraestrutura do sistema de saúde ainda apresenta 

resquícios do antigo perfil de morbimortalidade da população. Ainda há situações em que o 

idoso é direcionado para outra fila de espera de prioridades, ou seja, existem muitos idosos 

necessitando de atendimento prioritário, e a fila anda de forma lenta, conforme os serviços 

suportam atender.  

Esta dificuldade em priorizar o atendimento ao idoso nos faz refletir sobre a visão 

que a população jovem tem do idoso hoje, como ele é percebido pelas demais faixas etárias, 

ou seja, compreender o lugar social que o idoso ocupa, e como ele se organiza com os demais 

grupos etários. Minayo e Coimbra Jr. (2002) discutem este ponto, exprimindo a idéia de que, 

dentre os desejos universais dos idosos, incluem sua inclusão afetiva nos contextos sociais, 

quando expressam que ainda existem sociedades nas quais os jovens exercem certa 

segregação em relação aos mais velhos, abandonando-os em lugares distantes do convívio de 

seu povo. De certo modo, nos faz refletir sobre resquícios destas culturas em nossa população, 

se configurando como uma questão mais intergeracional do que do próprio sistema de saúde, 

uma peculiariedade da formação familiar atual e educação empregada nelas, da relação de 

autoridade que existe atualmente entre os jovens e idosos. 

Na RA ESP de Fortaleza, os participantes também referiram não haver um 

atendimento específico para esta população. Apesar de não haver nunhum tipo de 

direcionamento no atendimento para o idoso, em alguns serviços os profissionais tentam, 

mesmo que informalmente, estabelecer prioridade com relação ao cuidado prestado ao idoso, 

conforme nos mostra os discursos a seguir. 

 
Não se programa nada especifico para o idoso, sistematicamente falando, 
tentamos dar na medida do possível um atendimento o mais humanitário 
possível para todos os seguimentos. Existe a prioridade, por ser idoso, a 
gente procura sempre passar na frente, a agente sempre dá prioridade (ESP1, 
ESP2). 
 
Não existe nada estabelecido formalmente quanto a isto (sobre a prioridade 
no referenciamento/ESP3). 
 

Os centros especializados em análise operam em abrangência estadual, porém, 

com relação à sua demanda, a população atendida na Rede Assistencial Especializada é 
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proveniente do Município e do Estado, configurando uma clientela numerosa em relação à 

quantidade de serviços que estão disponíveis para o atendimento, conforme revela o discurso 

abaixo. 

 

Ainda não é o ideal em termos de demanda já que também atendemos a 
demanda do município para esses exames e para consultas de pacientes com 
complicações (ESP1). 

 
Podemos observar que a Rede Assistencial Especializada possui como 

característica o cuidado destinado à sua especialidade em foco, ou seja, uma linha de cuidado 

que acontece simultaneamente à linha de cuidado do idoso, entrelaçando-se à ela. As outras 

linhas evidenciadas compõem a linha de cuidado do idoso, apesar de ainda não estar tão claro 

o total delineamento da linha especializada do idoso, pois este estudo captou informações de 

três centros especializados, uma vez que não era o objetivo desse estudo abordar todos os 

serviços da Rede Assistencial Especializada. 

Na Rede Assistencial Hospitalar, segundo os relatos dos entrevistados neste 

estudo, também não há um atendimento direcionado aos usuários idosos, existe apenas a 

priorização no atendimento em alguns serviços, ou seja, as instituições hospitalares que 

participaram desta pesquisa não oferecem um serviço de saúde específico para o idoso, o 

mesmo se encaixando nos atendimentos dispensados aos usuários mais jovens. Os discursos a 

seguir nos revelam que a prioridade no atendimento é conforme o caso clínico de cada 

paciente. 

 

A gente procura na medida do possível atender as prioridades dos idosos. A 
prioridade é feita de acordo com o caso clinico e não com a idade. A gente 
não consegue fácil, só porque a gente quer, uma vaga pro paciente só porque 
ele é idoso, a gente entra em contato com locais, vai pedir, pra poder 
internar, e se não conseguir aqui, a família tem que ir procurar em um outro 
local, na emergência, ou onde possa internar (HOSP1, HOSP2). 

 
O cenário que se configura na Rede Assistencial Hospitalar no que diz respeito à 

prioridade e ao cuidado específico para o idoso é que nos hospitais não existe um cuidado 

direcionado ao idoso, sendo este assistido como os outros usuários. Os profissionais tentam, 

de maneira informal, priorizar o atendimento ao usuário idoso, mas normalmente a prioridade 

no atendimento acontece de acordo com o caso clínico. 

Consoante a Organização Mundial de Saúde-OMS (2008), são necessidades em 

serviços de saúde para idosos a existência de formas diferentes de cuidados específicos, como 

vantagem no cenário urbano, e sua ausência é apontada como falha: serviços de geriatria e 
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leitos hospitalares, centros-dia, assistência médica para pacientes demenciados, serviços de 

saúde mental, serviços de apoio e treinamento de cuidadores, reabilitação e cuidados 

paliativos são mencionados. Juntamente com esses serviços, recomenda-se maior suprimento 

de equipamentos, como cadeiras de rodas, andadores e próteses auditivas. Os serviços de 

saúde mais priorizados no mundo, entretanto, são os de prevenção de doença e promoção de 

saúde, home care e unidades de longa permanência. 

Na Rede Assistencial de Urgência e Emergência, o idoso também é assistido de 

forma equânime aos usuários mais jovens, porém, recebe um atendimento diferenciado por 

ser idoso, conforme revela o seguinte discurso do sujeito coletivo. 

 
O mesmo serviço oferecido ao idoso é também dado a um paciente mais 
jovem. A ocorrência é de paciente idoso, é feita uma triagem diferenciada, a 
gente tem um cuidado maior, pela sua fragilidade. Nesse sentido, pode-se 
dizer que o atendimento ao idoso é diferenciado (UE1, UE2). 

 

Percebemos que o idoso é visto na Rede Assistencial de Urgência e Emergência 

com sua complexidade, merecendo um atendimento diferenciado em razão de sua fragilidade 

decorrente do próprio envelhecimento biológico, recebendo então uma abordagem 

individualizada. 

Observamos o predomínio de saberes, utilizados na prática profissional em saúde, 

compostos de fundamentos das ciências biomédicas e da epidemiologia clínica, reduzindo 

tanto a complexidade dos sujeitos-alvos da atenção quanto a interpretação das suas 

necessidades em saúde e de como apoiá-las. Torna-se relevante um apoio mais amplo e crítico 

de referências científicas com suporte em opções tidas como não científicas (que valorizam 

trocas intersubjetivas e saberes práticos), para que trabalhadores, ao lidar com necessidades, 

configurem uma face ética e humanizada ao atendimento individualizado; ou seja, a 

intersubjetividade como alvo de investimento e transformação do cuidado individualizado e 

integral. A percepção da diversidade cultural no modo de ver e viver a saúde-doença, 

prevenção e cura, pelas diferentes coletividades, grupos e sujeitos, revela-se crucial na 

qualificação das instituições, das inter-relações, na identificação de necessidades e nos 

resultados (MANDÚ, 2004). 

As falas apreendidas neste estudo nos revelam que, na RA UE, o idoso não possui 

prioridade no atendimento por ser idoso, seguindo então a prioridade por gravidade, ou seja, o 

atendimento segue a ordem da situação clínica em que o indivíduo se encontra, priorizando-se 

a assistência aos casos mais graves, os quais possuem risco de óbito. O DSC a seguir nos 
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clarifica esta ordem no atendimento empregada pela Rede Assistencial de Urgência e 

Emergência. 

 

O que existe é o paciente dependendo da gravidade da doença. A demanda é 
muito grande, a cidade é grande, e a requisição do serviço também. É por 
essa razão que é realizada a triagem das ocorrências, porque não se pode 
deixar de atender um caso que é grave pra atender a um não tão grave assim 
(UE1, UE2). 

 

O presente achado se opõe ao que é preconizado pelo Estatuto do Idoso, descrito 

na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe em seu artigo 3º ser obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à convivência 

familiar e comunitária, dentre outras necessidades básicas. Expressa, ainda, que a garantia de 

prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população, bem como garantia de acesso à rede 

de serviços de saúde e de assistência social locais. 

O Ministério da Saúde, por meio da Regulação Médica das Urgências (BRASIL, 

2006f), discute o caso da priorização pela gravidade, justificando o fato de, em hospitais de 

urgência e emergência, o atendimento ser direcionado pela gravidade do paciente, pois os de 

situação clínica mais delicada têm prioridade no atendimento sobre os que estão com quadro 

clínico mais estável, independentemente da faixa etária, porém, se o idoso está em situação de 

risco de morte, a prioridade do atendimento a ele é absoluta. Os serviços de atendimento de 

urgência e emergência trabalham conforme os níveis de urgência. 

As urgências são classificadas em níveis com o objetivo de facilitar o 

estabelecimento de prioridades entre os diferentes casos de urgência. No nível 1 (Emergência 

ou Urgência de prioridade absoluta) estão os casos em que haja risco imediato de morte e/ou a 

existência de risco de perda funcional grave, imediato ou secundário. O nível 2 (Urgência de 

prioridade moderada) compreende os casos em que há necessidade de atendimento médico, 

não necessariamente de imediato, mas dentro de poucas horas. No nível 3 (Urgência de 

prioridade baixa), encontram-se os casos em que há necessidade de uma avaliação médica, 

mas não há risco de morte ou de perda de funções, podendo aguardar várias horas. E o nível 4 

(Urgência de prioridade mínima) compreende as situações em que o médico regulador pode 

proceder a conselhos por telefone, orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados gerais e 

outros encaminhamentos (BRASIL, 2006f). 
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O dia a dia do serviço de urgência e emergência então respeita a ordem da 

gravidade da situação clínica do usuário, com a finalidade de atender primeiramente os 

indivíduos com risco de morte, objetivando salvar vidas. O perigo em se empregar esta ordem 

de atendimento pela gravidade é que o idoso, com suas peculiariedades, mascara sua real 

condição clínica. Com isso, sua assistência é adiada, associa-se a sua fragilidade, colocando a 

sua vida em risco com menores chances de sobrevivência, ou maior probabilidade de adquirir 

sequelas que comprometerão sua independência e qualidade de vida. Não contraindicando o 

atendimento por nível de prioridade, pois quando identificado o nível de prioridade de forma 

adequada, considerando a fragilidade do idoso, o atendimento transcorrerá de forma mais 

adequada. 

A Rede Assistencial de Saúde Mental, conforme nos revelam os gestores atuantes 

nesta rede assistencial, não possui um cuidado direcionado ao usuário idoso. O que existe é a 

priorização no atendimento, seguindo o que é preconizado no Estatuto do Idoso. Os 

profissionais participantes ainda comparam o atendimento oferecido por eles ao das unidades 

básicas de Saúde da Família. O discurso a seguir especifica o que foi mencionado pelos 

entrevistados. 

 
Não tem um fluxo específico pro idoso. Têm a prioridade, por serem idosos, 
e se estiverem em crise, por serem idosos em crise. A gente sempre se 
propôs, a saúde mental, ser uma coisa diferente da Unidade de Saúde. E se a 
gente deixar por ordem de chegada, vai ficar igualzinho ao posto (SM1, 
SM2, SM4, SM5). 

 

De acordo com Andreoli et al. (2004), as modalidades de atendimento nos CAPS 

são: hospitalidade integral, em que o usuário permanece internado; hospitalidade diurna; 

hospitalidade noturna; atendimentos individuais, realizados exclusivamente com o usuário e 

família na forma de entrevistas, aconselhamento ou intervenções terapêuticas de naturezas 

diversas; atendimentos grupais, realizados pelos profissionais da unidade na forma de 

assembleias, grupos operativos, grupos terapêuticos e outras atividades das quais pode 

participar a família; ambulatório médico-psiquiátrico de acompanhamento clínico; abordagens 

extrainstitucionais realizadas com o usuário e família, tais como visitas domiciliares, passeios, 

acompanhamento e interconsultas; reabilitação psicossocial para os usuários que integram 

alguma ação de caráter específico de reabilitação, como os centros de convivência e outros, 

tais como triagem e medicação assistida. Esta última consiste na administração ou 

fornecimento de medicação, garantindo a continuidade do tratamento. 
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A reforma psiquiátrica enfatiza a diminuição de leitos nos hospitais psiquiátricos e 

o desenvolvimento de uma rede de serviços psiquiátricos na comunidade, composta por 

equipes interdisciplinares, capazes de responder às demandas dos pacientes e de seus 

familiares. Com o fenômeno da desospitalização, surgem outros serviços, denominados de 

CAPS e hospitais-dia. Contamos, ainda, em Fortaleza, com hospitais psiquiátricos, como o 

localizado em Messejana, mas, como resultado dessa nova política, o número de leitos em 

hospitais psiquiátricos apresenta um declínio contínuo no Brasil (ANTUNES; QUEIROZ, 

2007). 

 

 

4.2 A Promoção da saúde e o idoso em grupo 

 

 

A Rede Assistencial Estratégia Saúde da Família desenvolve atividades de 

promoção da saúde e de um envelhecimento saudável, envolvendo grupos de idosos, por meio 

da educação em saúde. Os idosos também se reúnem para realização de passeios, terapias 

individuais e comunitárias, atividades recreativas e artísticas, assistir às palestras, oficinas de 

bordado, academia na praça, massoterapia. As atividades em grupo vão de atividades lúdicas 

envolvendo promoção da saúde a terapias em grupo. Observa-se a estreita ligação entre a RA 

Estratégia Saúde da Família e a RA Saúde Mental no que diz respeito às atividades 

desenvolvidas com a comunidade local, como mostra o discurso a seguir: 

 

Algumas unidades de saúde têm grupos de idosos formados, onde são 
realizadas várias atividades de promoção a saúde: passeios, artes, palestras, 
atividades recreativas, terapia comunitária, o resgate da auto-estima, 
academia na praça, massoterapia, acunpultura, sendo essa específica da 
unidade Pedro Celestino. Temos duas Ocas, do movimento Saúde Mental do 
Bom Jardim e a Fênix que fica no complexo Fernando Diógenes (ESF1, ESF 
3, ESF 5). 

 

No Rio de Janeiro, há experiências semelhantes como o NAI - Núcleo de Atenção 

ao Idoso da UNATI/UERJ – que trabalha a educação em saúde direcionada a propiciar um 

envelhecimento saudável por meio de atividades grupais. São ações desenvolvidas no NAI: o 

mural interativo e caixa de sugestões, os quais são canais permanentes de comunicação com a 

população usuária do NAI, com o objetivo de estimular sua participação no serviço, 

democratizar o espaço institucional e estimular a reflexão sobre saúde e qualidade de vida. O 
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Grupo Encontros com a Saúde (GES), grupos fechados nos quais a programação inclui temas 

como envelhecimento, alimentação, atividade física, estresse, sexualidade, memória, saúde 

oral, direitos dos idosos, arte de sentir e se comunicar, doenças comuns na velhice, dentre 

outros. Os Encontros sobre Promoção da Saúde são abertos ao público e acontecem quatro 

vezes ao ano, em auditório da universidade. Realizam também o Grupo Roda da Saúde, O 

Grupo de sala de espera, dentre outros. Experiências como esta, inovadoras, que possam ir 

além da assistência, são cada vez mais requeridas pelas demandas crescentes do 

envelhecimento populacional e devem ser sistematizadas e debatidas para que fecundem 

novas práticas e as tornem mais acessíveis à população (ASSIS et al., 2007). 

Na perspectiva da história natural das doenças, a promoção da saúde é uma ação 

da prevenção primária, portanto, se confunde com a prevenção, segundo Westphal (2006), do 

mesmo nível da proteção específica. Corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam 

melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos (comportamentos alimentares, não-

ingestão de drogas, tabaco, exercício físico e repouso, contenção do estresse), para que 

resistam às agressões dos agentes. Estes mesmos indivíduos devem receber orientações para 

cuidar do ambiente, a fim de que este não favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos 

(comportamentos higiênicos relacionados à habitação e entornos) (WESTPHAL, 2006). 

As Conferências Internacionais de Promoção da Saúde contribuíram muito para o 

seu desenvolvimento conceitual. Atualmente, o Grupo de Trabalho de Promoção da Saúde da 

Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva considera que: 

 

A compreensão da Promoção da Saúde e da qualidade de vida na América 
Latina pressupõe o reconhecimento do imperativo ético de responder às 
necessidades sociais no marco dos direitos universais fundamentais, posto 
que entendemos o direito à saúde como expressão direta do direito 
fundamental à vida. A resposta às necessidades sociais derivadas dos direitos 
se totaliza no enfrentamento dos determinantes sociais da saúde e qualidade 
de vida. A identificação destas necessidades sociais reinvidica uma ação 
coletiva participativa dentro de contextos específicos que evidenciam a 
complexidade de sua determinação e ilumina as potencialidades daquele 
contexto social em tela (ABRASCO apud WESTPHAL, 2003, p. 663). 

 

A proposta-chave para este grupo etário é o da integralidade no cuidado, visando à 

postergação do início das doenças, o mais precocemente possível, com o uso dos instrumentos 

de identificação de risco. Desse modo, ênfase deve ser conferida à manutenção da capacidade 

funcional do idoso, visando a compressão da morbidade, que significa desenvolver estratégias 

que objetivem levar a vida para o limiar mais próximo possível do limite máximo do 
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indivíduo, mas com qualidade de vida, autonomia e independência, isto é, com capacidade 

funcional, ou nível funcional ótimo (VERAS; PARAHYBA, 2007). As atividades de 

promoção da saúde por meio de grupos é um dos caminhos mais utilizados em Fortaleza. 

As atividades com grupos de idosos são consideradas como formas de intervenção 

para manter ou alcançar uma vida saudável e integrada socialmente, propiciando aos 

participantes melhor qualidade de vida, ajudando-os a se conservarem sadios, independentes e 

ativos socialmente. A participação em atividades em grupos pode contribuir para mudanças, 

se considerarmos que o grupo constitui um campo social dinâmico, no qual a mudança de um 

elemento pode provocar mudanças no conjunto. E, além de se organizarem internamente, 

podem  rever e investir em novos papéis, exercitando sua natureza ativa e sendo agentes de 

uma produção social e histórica (LIMA; PASETCHNY, 1998). 

A promoção da saúde na RA SM dos idosos fortalezenses é abordada por meio de 

atividades em grupo. Há grupos de idosos tabagistas e etilistas, grupos de autoestima, 

massoterapia, dentre outras atividades listadas no DSC a seguir.  

 

Nós temos pessoas idosas diluídas nos grupos: nos grupos de mulheres, nas 
oficinas de bordado, que têm pessoas de diversas idades, na arte-terapia, no 
condicionamento funcional, nós temos idosos nesses grupos. O que vai fazer 
ela ficar neste ou naquele outro grupo, vai ser qual a demanda que ela tá 
precisando trabalhar. Depois do grupo de tabagismo, elas já são inseridas em 
outros grupos pra continuar com um suporte, porque já, lá no CAPS, as 
terapias, ou nos grupos, nas terapias que a comunidade oferece assim, grupo 
de auto-estima, massoterapia, ou o que for necessário. Temos uma 
enfermeira que atende a um núcleo do Centro de Referencia à assistência 
social do Mucuripe, que tem um grupo de idosos. E ela vai pra lá pra fazer 
terapia comunitária com esses idosos. Hoje, a gente tem a oca, onde lá na 
oca, tem o resgate da auto-estima, tem a massoterapia, tem a terapia 
comunitária, então hoje, a gente ta conseguindo encaminhar esses pacientes 
pra oca (SM1, SM3, SM4, SM5). 

 

Em Fortaleza, o Movimento Integrado em Saúde Mental Comunitária (MISMEC) 

é um dos parceiros da RA Saúde Mental, e tem como proposta a formação de terapeutas 

comunitários e a manutenção de seis Ocas Comunitárias, distribuídas nas secretarias 

regionais. Essas propiciam um espaço de cuidado integral à população mais carente da 

periferia da Cidade. Lá são realizadas atividades voltadas para promoção da saúde física e 

mental como: terapia comunitária, o resgate da autoestima, academia na praça, dentre outros. 

Mediante as atividades em grupo, é possível exercitar a interação e integração 

social de seus participantes e a troca e compartilhamento de vivências. Estudos em grupo 
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evidenciam que existe maior interação dos membros de um grupo, por meio da troca de 

ideias, pensamentos e sentimentos compartilhados (ANACLETO; SOUZA, 2005). 

 

 

4.3 A inter(multi)disciplinaridade e a formação profissional na área do envelhecimento  

 

 

Os participantes da RA ESF discutiram intensamente a questão da escassez de 

profissionais especializados na saúde do idoso nesta rede assistencial de saúde. Comentam, 

ainda, que o programa direcionado à Saúde do Idoso, que está em processo de instalação, 

precisa ser operacionalizado por profissionais que além de capacitação profissional, devem 

possuir afinidade com o seu objeto de trabalho, ou seja, o envelhecimento humano, situação 

de mensuração difícil, uma vez que inicialmente não possa existir, mas é construída por meio 

do vínculo, do tempo de inserção nesta área de conhecimento e universo de trabalho. Logo, 

este profissional será capaz de realizar o seu trabalho de modo mais prazeroso, repercurtindo 

no resultado de seu trabalho, como revela o DSC a seguir. 

 

Nós só temos dois geriatras e é uma dificuldade pra fazer um atendimento de 
um idoso numa outra unidade de saúde porque existe a demanda deles. O 
Programa Saúde do Idoso deve ser mais respeitado e valorizado e ser 
conduzido por profissionais que tenham afinidade com os mesmos. Se faz 
necessário um atendimento especializado: Medicação especifica para os 
idosos, rede de serviço especializado e profissionais de saúde treinados para 
o atendimento dos idosos (ESF 1, ESF2, ESF 3, ESF 5). 

 

Estudo realizado por Del Cura e Rodrigues (1999) traz a satisfação profissional 

como variável influenciadora do desempenho laboral. Comenta ainda que a satisfação está 

mais determinada pelas relações sociais do que pela recompensa salarial. Não é difícil 

compreender que, em virtude das exigências próprias do tipo de trabalho desenvolvido pelos 

enfermeiros e demais profissionais da área da saúde, atuando na função de assistir o paciente, 

possivelmente terão maiores condições e técnicas para melhorar a qualidade dessa assistência, 

se estiver satisfeito com seu trabalho. Principalmente no que se relaciona ao cuidado 

dispensado ao idoso, que, em virtude das suas especificidades, se cuida para uma dependência 

maior do cuidador, principalmente quando o indivíduo possui um problema de saúde 

degenerativo como a doença de Alzheimer, ao contrário, por exemplo, da criança, que se 

cuida para que ela obtenha maior independência. Estas questões devem ser trabalhadas na 
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formação de profissionais nos setores da Geriatria e Gerontologia, ou seja, não é suficiente o 

conhecimento científico na área do envelhecimento, mas cuidar do idoso fazer sentido para o 

cuidador. 

Além de recursos humanos especializados, o serviço deve estar preparado para 

prestar um atendimento diferenciado, que demanda desde espaço físico adequado à 

distribuição de medicamentos específicos atuantes em agravos normalmente presentes no 

envelhecimento. 

A RA ESP também destaca a oferta de uma assistência inter(multi)disciplinar a 

ser dispensada ao idoso. Segundo Coelho Filho (2000), a complexidade dos problemas 

apresentados e sua múltipla determinação caracterizam a prática geriátrica como 

interdisciplinar, sendo o retorno da capacidade funcional e cognitiva de muitos pacientes com 

frequência dependente de reabilitação conduzida por uma equipe de profissionais. Na mesma 

pesquisa, são apontadas investigações que comprovam um impacto maior na melhoria da 

saúde dos idosos quando assistidos por uma equipe multidisciplinar. 

 

Para essa população é dado um atendimento interdisciplinar conjuntamente 
com os serviços especializados nas áreas de nefrologia, cardiologia, 
odontologia, fisioterapia, psiquiatria, oftalmologia, endocrinologia, e exames 
como ecocardiograma, mapa, ECG, laser. Aqui, quando o idoso chega, 
primeiro vai preencher uma ficha junto com a assistente social. Geralmente 
faz a avaliação da terapia ocupacional, da fisioterapia pode ser encaminhado 
para psicologia, atendimento clínico, de fisioterapia, de terapia ocupacional, 
de enfermagem, de fonoaudiologia, de psicologia, de nutrição e do servico 
social. Muito longe de atender às reais demandas (ESP1, ESP2, ESP3). 

 

A formação em Geriatria (especialidade médica que atende aos idosos) restringe-

se ao estudo das patologias mais prevalentes e ao processo biológico do envelhecimento, e 

não é capaz, isoladamente, de preparar profissionais aptos a prestar uma atenção adequada aos 

idosos. Deve incorporar, portanto, subsídios da Gerontologia (disciplina que estuda o 

envelhecimento) caracterizada como um campo de saber onde a prática do trabalho em equipe 

é central, a interdisciplinaridade é inerente e a intersetorialidade está contida em sua 

definição. A Gerontologia é marcada pela confluência de campos de saber de setores distintos 

como saúde, educação, direito, urbanismo, ciências sociais, como apontado na Política 

Nacional do Idoso - PNI. Opera a criação de estruturas conceituais que, ao romperem com as 

estruturas disciplinares de origem, são recombinadas e sintetizadas de forma a configurar uma 

nova totalidade. Seu campo de saber, competências e responsabilidades confluentes às 
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diversas profissões são caracteristicamente intersetoriais, com a participação potencial de 

todas as ciências que estudam e atuam no envelhecimento (MOTTA; AGUIAR, 2007). 

Apesar de contar com uma equipe multiprofissional, os participantes deste estudo 

observam que estes profissionais não estão devidamente preparados para atender às 

necessidades da crescente população idosa; como também este estudo não conseguiu captar se 

o atendimento multiprofissional ocorre de forma integrada, resultando num cuidado integral 

com abordagem global da saúde do idoso. O discurso a seguir comenta sobre o despreparo 

dos profissionais de saúde no atendimento do usuário idoso, resultando numa baixa 

resolubilidade da atenção ao idoso na RA Especializada. 

 

Muitas vezes as necessidades do paciente não são sanadas tendo em vista o 
despreparo dessas equipes para atenderem pacientes com essa patologia 
(ESP1). 

 

Como parte da crise global do sistema de saúde, a assistência ao idoso apresenta 

importante estrangulamento, que é a demanda altamente reprimida por atendimentos 

ambulatoriais especializados, criando uma dificuldade crescente na correta identificação de 

idosos com risco de adoecer e morrer precocemente. Com a demanda crescente do segmento 

etário mais envelhecido, a rede de serviços de saúde deve adaptar-se ao atual perfil 

demográfico e epidemiológico, ampliando a oferta de atendimento especializado de Geriatria 

com forte enfoque na reabilitação (LOURENÇO et al., 2005). Este estrangulamento se torna 

evidente no DSC a seguir, quando os entrevistados mencionam a carência de recursos 

humanos. 

 

Precisaria de um maior número de profissionais, tanto de terapia ocupacional 
quanto de fisioterapia, e poderia ter uma melhor aparelhagem para sanar as 
necessidades (ESP2). 

 

Em Fortaleza, o número de profissionais especializados no cuidado com o idoso 

ainda é discreto em relação à numerosa população idosa que se revela atualmente. São 11 

geriatras e dez gerontólogos no estado do Ceará registrados na Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG, 2009). 

A Rede Assistencial Hospitalar, conforme as falas dos participantes das 

entrevistas, possui uma equipe multiprofissional para prestar cuidados aos idosos em 

Fortaleza. O discurso a seguir confirma a existência desta equipe multiprofissional atuante no 

espaço hospitalar. 



75 
 

 

A gente tem a enfermeira que atende, a gente tem a assistente social, quando 
precisa, então a gente tem na verdade uma equipe, nós temos essa equipe, 
essa equipe multiprofissional, mas assim, aqui dentro do hospital (HOSP2). 

 

Observamos, por meio das falas dos participantes, que existe uma equipe 

multiprofissional atuante no cenário hospitalar, porém, reconhecemos que neste estudo não foi 

possível capturar informações que revelassem se esta interação se dá de forma interdisciplinar 

ou até transdisciplinar, uma vez que não fazia parte dos nossos objetivos principais conhecer 

esta interação em específico. 

O arcabouço das instituições de ensino superior (IES), organizado em faculdades 

e departamentos que eventualmente não se comunicam, pode impedir o desenvolvimento de 

cultura acadêmica que desenvolva e compartilhe o trabalho de forma interdisciplinar. O 

processo educativo estratégico para o enfrentamento do envelhecimento populacional não se 

restringe somente à graduação ou ao saber médico. Ele compreende níveis educacionais 

anteriores à graduação e avança para a educação permanente e continuada, com foco no 

trabalho interdisciplinar e em equipe (MOTTA; AGUIAR, 2007). 

Quando Coelho Filho (2000) comenta sobre os serviços hospitalares, situando 

como estratégia mais adequada para o desenvolvimento dos serviços de saúde para o cuidado 

de casos agudos no idoso, esta ainda não estabelecida em virtude de a Geriatria ser uma área 

nova. Nosso estudo permite identificar o fato de que esta imaturidade está presente nos 

serviços hospitalares em Fortaleza, conforme demonstra o discurso a seguir. 

 

Agora o que a gente sabe, é que nessa parte, de idoso com demência, existe 
uma carência muito grande, porque, aqui, tem o H.U. , o centro do idoso de 
lá, do Walter Cantídio, que já está totalmente saturado, cheio, muita gente; 
depois, essa tentativa de abrir esse Centro aqui no César Cals, que até hoje 
ainda não está efetivada; e o Centro não, mas alguns ambulatórios no HGF 
para os pacientes. O Cesar Cals hoje, tem quatro médicos atendendo, mas a 
demanda hoje nos postos de saúde ainda é muito grande (HOSP2). 

 

Podemos notar, ainda, que os serviços da RA HOSP enfatizados pelos 

entrevistados como prestadores de atendimento ao idoso foram os serviços ambulatoriais dos 

hospitais em análise. Observamos nas falas dos participantes sua preocupação relativa à 

carência de profissionais especializados nas áreas da Geriatria e Gerontologia, resultando na 

superlotação dos poucos serviços, uma vez que é grande a demanda proveniente da Rede 

Assistencial Estratégia Saúde da Família. 
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A capacitação de profissionais para atuar na área de envelhecimento e saúde do 

idoso é uma das ações prioritárias da Política Nacional do Idoso, em razão do acelerado 

envelhecimento populacional do País. O Núcleo de Atenção ao Idoso, serviço do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, vinculado à Universidade Aberta da Terceira Idade/UERJ, 

desenvolve o programa de ensino nesta área, com suporte na experiência assistencial, tendo 

como eixo a integralidade da atenção e o trabalho interdisciplinar. As atividades práticas 

ocorrem em diversas situações, incluindo o acolhimento, a promoção da saúde, a atenção 

ambulatorial, a hospitalar e a de longa permanência. É um modelo de capacitação que tem 

como eixos a integralidade, a interdisciplinaridade e o cuidado. Os objetivos da educação 

gerontológica podem ser sintetizados em formar recursos humanos capazes de compreender o 

“ser velho” e o processo de envelhecimento em suas dimensões conceituais, sociais, políticas, 

profissionais e éticas e formular e implementar propostas para o enfrentamento das questões 

gerontológicas na sociedade contemporânea de modo eficaz, eficiente e efetivo. Ao buscar o 

sentido da competência na atuação profissional junto ao idoso, objetiva-se não só o 

conhecimento, mas também sua contextualização dentro do processo de envelhecimento e da 

prestação de serviços, a capacidade de atuação ante a imprevisibilidade e diversidade de 

situações, incluindo o trabalho em equipe interdisciplinar e a mobilização em conteúdos 

diversos, buscando a atuação integral (MOTTA; CALDAS; ASSIS, 2008). 

O trabalho interdisciplinar, apesar de preconizado, é implementado com 

restrições, que vão da precária formação dos alunos na graduação até a defesa corporativa das 

profissões, passando pelas relações de trabalho que deverão incorporar princípios do trabalho 

em equipe, prevenção, reabilitação, inclusão da família e paliativismo (MOTTA; AGUIAR, 

2007). O discurso obtido no GF da RA SM a seguir nos evidencia esta articulação 

multiprofissional na assistência ao idoso nos centros de atenção psicossocial (CAPS) de 

Fortaleza. 

 

O CAPS ele tenta atender as necessidades por dispor do psiquiatra, do 
clínico, e de uma equipe mesmo de profissionais pra já tá atendendo (SM3). 

 

A necessidade de profissionais especializados no cuidado com o idoso esteve 

presente nos discursos da Rede Assistencial de Saúde Mental. Trouxeram ainda a necessidade 

dos idosos de receber um atendimento diferenciado por haver demandas específicas. O 

discurso a seguir nos revela sobre o despreparo dos profissionais da Saúde Mental, ao lidar 

com o usuário idoso. 
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Eu acho que ainda vai levar algum tempo pra que a gente, realmente, 
possamos cuidar dos idosos como eles merecem. Dizer o que é um 
transtorno mental e o que é uma dificuldade da idade mesmo, e ir 
direcionando isso, não temos, não é satisfatório o nosso cuidado ainda. 
Chegam muitos idosos com características de delírio por alterações 
fisiológicas, por alterações de comportamento, que acabam sendo internados 
em hospitais psiquiátricos, entendeu, como se realmente tivesse tendo um 
surto psicótico, e na verdade não é (SM2, SM4). 

 

Aliado à falta de treinamento específico para a avaliação da capacidade funcional, 

evidências indicam que os profissionais de saúde não estão habilitados na identificação e 

intervenção nas síndromes geriátricas — apesar da abordagem tecnicamente correta de 

problemas clínicos isolados. A formação de recursos humanos deve pautar-se na compreensão 

do modelo biopsicossocial aplicado ao envelhecimento e na necessidade do trabalho 

interdisciplinar e multiprofissional. A escassez de especialistas em Geriatria e Gerontologia 

no Brasil é hoje uma realidade. Os poucos programas de residência médica existentes se 

situam predominantemente na Região Sudeste. Apesar de dados sobre o envelhecimento 

serem de domínio público, e da vigência de legislação abrangente, a visibilidade do papel 

cultural, social e econômico do idoso ainda parece restrita aos especialistas, embora todos os 

profissionais devessem receber tal preparação na graduação, Na formação profissional, 

destaca-se atualmente a implantação das novas diretrizes curriculares para a graduação e a 

educação permanente no preparo de recursos humanos para a atenção básica, com conteúdos e 

competências orientados para as especificidades do envelhecimento. É possível avançar na 

formulação de programas de especialização mais comprometidos com a formação de 

profissionais aptos (MOTTA; AGUIAR, 2007). 

O envelhecimento populacional brasileiro aponta para a necessidade de 

capacitação de profissionais aptos a lidar com as especificidades do idoso em face de 

demandas sociais crescentes em diversas áreas, como a de prestação de serviço, pesquisa, 

políticas públicas, entre outras. 

A formação de recursos humanos na área de saúde do idoso está vinculada a uma 

compreensão do envelhecimento e suas repercussões biopsicossociais, em face da qual se 

impõe a necessidade do trabalho interdisciplinar à luz de novos paradigmas sobre saúde-

doença, papel e objetivos do profissional de saúde. O foco na integralidade da atenção e no 

cuidado permite trabalhar com objetivos como prevenção e promoção da saúde nos diversos 

níveis de atenção, na compreensão ampliada do processo saúde-doença e do envelhecimento 

no curso de vida. É necessário que as oportunidades de formação nesta linha sejam 
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multiplicadas para fazer face às demandas sociais crescentes pelo envelhecimento 

populacional, ao mesmo tempo contribuindo na construção de modelo assistencial pautado em 

princípios do SUS, tão necessário quanto ainda pouco consolidado em nosso contexto 

(MOTTA; CALDAS; ASSIS, 2008). 

A formação de recursos humanos em Geriatria e Gerontologia ainda ocorre de 

maneira não formal, por meio de eventos de curta duração, normalmente promovidos por 

sociedades científicas, institutos e organizações não circunscritas à formação convencional. 

São os cursos de extensão universitária e de pós-graduação lato sensu (especialização) e 

stricto sensu (mestrado e doutorado), entretanto, os responsáveis pela formação e capacitação 

de pesquisadores e de profissionais que atuam com idosos (DIOGO, 2004). 

Em Viena, de 23 a 26 de abril de 2001, ocorreu a Terceira Reunião do Comitê 

Técnico para a Segunda Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento (ocorrida em Madrid, 

de 8 a 12 de abril de 2002). Entre as recomendações traçadas, destacam-se: a expansão da 

educação profissional em Gerontologia e Geriatria; a inclusão de treinamento 

multidisciplinar; a formação básica e especializada sobre a saúde do idoso; a promoção de 

programas de educação contínua em saúde, bem-estar e cuidado de pessoas idosas para 

profissionais da área da saúde, da assistência social e cuidadores; o estímulo para o aumento 

de estudantes na área e a promoção de programas de treinamento em Gerontologia e Geriatria, 

em países em desenvolvimento, por meio da cooperação bilateral e multilateral internacional.  

 

 

4.4 Um Instrumento de avaliação da saúde do idoso  

 

 

Observamos neste estudo a repercursão da introdução de um instrumento de 

acompanhamento e avaliação do estado de saúde do idoso, a caderneta do idoso∗, já utilizada 

em algumas unidades básicas de Estratégia Saúde da Família em Fortaleza. Foi caracterizada 

como um instrumento valioso no planejamento das ações voltadas para essa população, além 

de funcionar como instrumento de cidadania, pois o idoso terá em mão informações sobre o 

seu estado de saúde. O discurso a seguir destaca os benefícios deste instrumento. 

 

                                                           
∗ A caderneta do idoso é um instrumento criado pelo Ministério da Saúde/Brasil a ser preenchido durante a visita 
domiciliar a usuários maiores de 60 anos de idade com função principal de levantar periodicamente as condições 
de saúde do indivíduo idoso.  
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Também foi ofertada a caderneta do idoso que é um instrumento valioso que 
auxiliará na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de 
fragilização. Para os profissionais de saúde, possibilita o planejamento, 
organização das ações e um melhor acompanhamento do estado de saúde 
dessa população. Para as pessoas idosas é um instrumento de cidadania, onde 
terão em mãos informações importantes para o melhor acompanhamento de 
sua saúde (ESF1). 

 

Lourenço et al. (2005) consideram a captação e identificação de risco de grandes 

grupos de idosos, por meio do fluxo hierarquizado de ações e do uso de instrumentos de 

avaliação como primordial para o acompanhamento desta população de risco. A caderneta da 

pessoa idosa representa um valioso instrumento criado com o objetivo de propiciar um 

levantamento periódico de determinadas condições do idoso e de outros aspectos que possam 

interferir no seu bem-estar. Por seu intermédio é possível identificar sinais de risco de 

adoecimento orgânico, possibilitando intervenção precoce, contribuindo para a melhoria na 

qualidade de vida desta população. A caderneta é um documento do idoso, com o objetivo de 

compartilhar informações entre os profissionais de saúde, uma vez que nele estão registrados 

os atendimentos e a situação de saúde do idoso. 

A caderneta permite a identificação e o acompanhamento da fragilidade dos 

idosos. Para operacionalização da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, são 

considerados dois grandes grupos populacionais: idosos independentes e idosos frágeis ou em 

processo de fragilização. 

A fragilidade não possui definição consensual. Constitui-se em uma síndrome 

multidimensional envolvendo uma interação complexa dos fatores biológicos, psicológicos e 

sociais no curso de vida individual, que culmina com um estado de maior vulnerabilidade, 

associado ao maior risco de ocorrência de desfechos clínicos adversos - declínio funcional, 

quedas, hospitalização, institucionalização e morte (BRASIL, 2006b). 

A rede de atenção básica deve ser capaz de identificar idosos fragilizados, isto é, 

aqueles com maior risco de desenvolver incapacidade funcional. Deve, ainda, acompanhar de 

forma eficiente os de menor risco, paralelamente ao desenvolvimento de ações e atividades de 

educação e promoção de saúde (LOURENÇO et al., 2005). 

 

 

4.5 A Demanda da população idosa 
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As unidades básicas de Saúde da Família – UBSF oferecem atendimento 

organizado por meio de programas configurados para atender a agravos específicos. São os 

seguintes: Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Controle da Tuberculose, 

Erradicação da Hanseníase, Vacinação, Hipertensão e Diabetes, dentre outros, além de, 

atualmente, a saúde do idoso ser operacionalizada. Outra demanda é a população idosa 

acamada, que necessita de atendimento no domicílio por meio da visita domiciliar 

multiprofissional. O perfil de atendimento nas UBSF é retratado no seguinte DSC: 

 

Os mesmos (idosos) são atendidos pelos programas que o PSF oferece, sem 
distinção, como Hipertensão e Diabetes, Imunização, Tuberculose e 
Hanseníase, Saúde da Mulher, referência para a atenção secundária (consulta 
especializada), atendimento odontológico (ESF1, ESF3). 

 

O Programa atualmente atua nos 89 centros de Saúde da Família (CSF) de 

Fortaleza, em parceria com outros programas como DST/AIDS, Atividade Física, Saúde 

Bucal, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Mobilização Social, Cirandas da Vida, 

Massoterapia, ADHEC, SEMAS, Hanseníase e Tuberculose, Hipertensão e Diabetes, 

formando assim uma rede de apoio aos usuários idosos atendidos pelos CSF. Durante a gestão 

em análise, foi realizado o cadastro único para organização comunitária de grupos de idosos 

no Município de Fortaleza com o objetivo de organizar uma rede de comunicação entre todas 

as instâncias de cooperação que atuam no processo. A Saúde Bucal na Terceira Idade realiza 

atividades de promoção da saúde bucal em idosos no CSF, como educação popular e 

aplicação de flúor, bem como de prevenção de câncer de boca. A imunização anualmente faz 

a Campanha Influenza, vacinado os usuários idosos, a cada ano, chegando mais próximo das 

metas. Ocorreu também o investimento na capacitação de profissionais e cuidadores 

familiares com relação ao cuidado do idoso no domicílio, por meio de palestras e seminários, 

enfatizando as temáticas do envelhecimento e especificidade deste grupo etário 

(FORTALEZA, 2009). 

Com relação à RA ESP, no Centro de Atenção ao Idoso – CAI, há um 

atendimento específico destinado aos idosos com demência. Esta RA possui como 

característica nata dispensar um cuidado específico a determinada faixa etária ou agravo à 

saúde, como, por exemplo, os dispensados à criança e adolescente, à gestante, aos portadores 

de câncer, DSTs, dentre outros. No caso específico dos serviços em estudo, o CIHD tem um 

atendimento direcionado a usuários portadores de hipertensão arterial sistêmica e diabetes; a 

Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR) oferece um atendimento voltado 
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para a reabilitação neurológica e motora de pessoas vítimas de acidente vascular encefálico, 

traumatismo craniano, lesão medular, dentre outros agravos que resultam em sequelas 

motoras e cognitivas. Por último, o Centro de Atenção ao Idoso (CAI) assiste principalmente 

idosos com demência. Os discursos a seguir comprovam este perfil. 

 

Se for Parkinson, AVC, ou outra patologia nós atendemos, geralmente vem o 
paciente neurológico ou traumatológico (ESP2). 

 
Trata-se de unidade de referência secundária. O cuidado destinado? 
atendimento multidisciplinar de idosos portadores de demência (ESP3). 

 

Na RA Hospitalar, são oferecidos os atendimentos desde o ambulatorial aos 

tratamentos mais invasivos, como a cirurgia. Os principais hospitais da rede municipal de 

saúde de Fortaleza e os que participaram deste estudo possuem todos estes atendimentos. O 

idoso chega por meio do ambulatório ou emergência, de onde é encaminhado internamente 

para outras especialidades, exames, internação e cirurgias. Não existe uma especificidade no 

atendimento: o idoso disputa as vagas com os demais usuários. Em alguns casos, a prioridade 

é colocada informalmente pelos profissionais que ali trabalham, uma vez que a demanda se 

torna grande ao receberem usuários do município e de todo o Estado. O DSC a seguir nos 

revela este cenário. 

 

O paciente idoso que vem pra cá, geralmente é um paciente demenciado, a 
demanda local é de todo o estado, a gente recebe também pacientes do 
CRESUS, o CRESUS seria a referência do estado, do SUS. Os serviços 
oferecidos, como é ambulatório de cardiologia, a gente tem exames 
especializados, tem consultas especializadas, temos especialistas em 
marcapasso, hipertensão, arritmias, pós-operatório. Nós temos aqui um 
serviço ambulatorial de atendimento ao idoso, o Hospital César Carls, ele 
tem uma estrutura montada para atender o idoso com outras doenças 
também, ou seja, nós temos aqui praticamente todas as especialidades de que 
o idoso precisa, com exceção de ortopedia, que nós não temos aqui. Tem 
todas as especialidades: cirurgia, gástrica, plástica, proctologia,porque aqui 
por ser hospital terciário, nós não temos clínicos, mas temos todas as outras 
especialidades, tipo, gastroenterologia, reumatologia, até ginecologia a gente 
tem, tem a parte de pneumologia, então as outras especialidades médicas, o 
paciente pode ser atendido aqui dentro do próprio hospital, porque aqui tem 
tudo, além de uma infra-estrutura de exames complementares que o paciente 
precisa, desde exames laboratoriais, o nosso laboratório ele funciona, até as 
imagens, nós temos o tomógrafo, tem endoscopia, colonoscopia, têm as 
sessões de endoscopia (HOSP1, HOSP2). 

 

De acordo com o discurso ora reproduzido, a demanda de pacientes idosos 

provenientes do Município e do Estado é grande, resultado do acelerado envelhecimento 
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populacional, causando a superlotação do serviço hospitalar. Enquanto todo um sistema não 

se compõe, o dia a dia da assistência de saúde da clientela idosa merece consideração em 

quaisquer circunstâncias e condições de atendimento. Por isso, faz-se notar, com frequência, o 

atendimento feito com improvisações e adaptações às necessidades particulares do idoso em 

âmbito de serviços gerais não especializados (GOLÇALVEZ; ALVAREZ, 2004). 

Sobre os serviços oferecidos, os entrevistados caracterizaram a assistência como a 

oferta de tecnologias duras como consultas médicas, exames, cirurgias, voltados para 

abordagem da doença e não para o indivíduo. É comum ainda depararmos o modelo 

assistencial médico centrado no dia a dia da Rede Assistencial Hospitalar. 

Como é característica da Rede Assistencial de Urgência e Emergência, sua 

demanda é exclusivamente de indivíduos acometidos de processos agudos, que merecem 

atendimento imediato. No caso das instituições analisadas neste estudo, a demanda é de, 

principalmente, usuários vítimas de trauma. O discurso que se segue nos confirma a demanda 

mais comum nesta rede assistencial. 

 

Aqui é mais pra pacientes vítimas de trauma, porém, nós recebemos de tudo 
(UE1). 

 

O hospital minicipal Instituto Dr. José Frota é especializado em trauma, 

recebendo usuários do Município e Estado vítimas de causas externas, apesar de receber 

também alguns casos clínicos. O SAMU também tem como característica nata atender a casos 

de urgência, seja decorrente de causas externas ou problemas clínicos e realizar a remoção do 

usuário para  o hospital. 

O Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) atende aos preceitos 

básicos dos sistemas móveis de urgência, como os relacionados a seguir: prestar atendimento 

emergencial no campo pré-hospitalar, atendimento este que responda às necessidades 

prementes do paciente crítico; determinar a forma de melhor resposta à demanda solicitada, 

mediante de uma “regulação” de todos os chamados, obrigatoriamente realizada por um 

profissional médico (LOPES; FERNANDES, 1999). 

Com relação à demanda idosa para a Rede Assistencial de Saúde Mental, há 

principalmente, nos centros de atenção psicossocial gerais – CAPS Geral, idosas com 

diagnóstico de transtorno de humor, além de existir também uma demanda para a visita 

domiciliar, que são os idosos acamados com transtornos mentais. Nos centros de atenção 

psicossocial álcool e drogas – CAPS AD, é mais comum os idosos procurarem tratamento 

para o alcoolismo e o tabagismo. O DSC a seguir nos confirma estas afirmações. 
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Os de oitenta anos pra lá que são acamados, estão com problemas clínicos e 
o transtorno mental, e aí, são uma clientela de visita domiciliar. O idoso que 
chega de demanda espontânea sozinho é muito difícil, com familiar, por uma 
denúncia da promotoria, os vizinhos, já ter vindo de uma orientação, de um 
cardiologista, de um clínico mesmo, a necessidade de parar de fumar, do 
alcoolismo, seria meio a meio, assim, seria já a família influenciando mais. 
O transtorno mais comum dessa população, do CAPS geral, é depressão e 
transtorno bipolar, são pessoas idosas e a maioria mulheres. São dois grandes 
problemas dos CAPS AD, que os idosos têm, é a questão que já fazem 
muitos anos que eles tomam medicamentos, tomam seu diazepam, só que 
chega a um momento que ele já tomou tanto que vai aumentando a dose, que 
vai aumentando a dose, que vai aumentando a dose, que não consegue mais 
viver sem o diazepam, então, as Unidades de Saúde, eles acabam fazendo 
referência ao CAPS (SM1, SM2, SM3, SM4, SM5). 

 

Outro perfil mencionado pelos participantes do estudo são os idosos com 

dependência química, mas, diferentemente dos mais jovens, que usualmente consomem 

drogas como o crack, cocaína, dentre outras, as quais a produção e comercialização foram 

proibidas por lei, os idosos apresentam dependência para medicamentos psicotrópicos, 

medicações de produção, comercialização e venda controlada. 

Em pesquisa realizada por Coelho Filho, Marcopito e Castelo (2004), onde se 

investigou sobre o perfil do uso de medicamentos pelos idosos fortalezenses, observou-se que 

os benzodiazepínicos de longa duração foram os medicamentos inadequados com maior 

proporção de idosos em uso; quase 7% dos idosos estavam usando pelo menos um fármaco 

pertencente a esse grupo. Foram considerados, neste estudo, como medicamentos inadequados 

aqueles prescritos pelo profissional médico. 

 

 

4.6 As Barreiras físicas e sociais 

 

 

O presente estudo nos revelou um pouco do espaço físico destinado ao cuidado ao 

idoso na Rede Assistencial Estratégia Saúde da Família. Ante o discurso capturado neste 

estudo, percebemos que as unidades básicas de Saúde da Família – UBSF ainda possuem uma 

estrutura inadequada para receber pessoas com dificuldade de locomoção, dentre estes, os 

idosos. 

O envelhecimento acarreta desde mudanças posturais e na marcha a alterações 

perceptivas, visuais e de equilíbrio, contribuindo assim para dificuldade na locomoção e risco 
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para quedas. Tanto os idosos como deficientes físicos necessitam de um ambiente adaptado, 

que favoreça seu deslocamento com segurança. O discurso a seguir revela a situação das 

UBSF com relação à sua estrutura física. 

 

A estrutura física das unidades não garantem a segurança dos idosos: 
rampas, corrimão, banheiro adequado (ESF3). 

 

A segurança está em segundo lugar na pirâmide hierarquizada das necessidades 

humanas básicas, de Maslow (Figura 4). As necessidades de segurança aparecem após o 

suprimento das necessidades fisiológicas. São representadas por necessidades de segurança e 

estabilidade, como proteção contra a violência, proteção para saúde, recursos financeiros e 

outros. 

 

 
Figura 4 - Pirâmide das necessidades humanas básicas, de Maslow. 

Fonte: HIERARQUIA DE NECESSIDADES DE MASLOW, 2009. 

 

Sobre o acesso e acomodação do idoso na Rede Assistencial Hospitalar, 

chamamos a atenção também para os obstáculos físicos, ou arquitetônicos, que esta população 

enfrenta. A estrutura física das unidades hospitalares não permite que eles usem todas os 

espaços com conforto e segurança. O discurso a seguir nos descreve esta estrutura que recebe 

o idoso nos hospitais de Fortaleza. 

 

A gente tem as barreiras anatômicas, porque ele tem, ele não tem barreiras 
anatômicas, o que ele não tem é um lugar próprio pra ele, sala de espera 
adequada, funcionários que possam estar lá, e ajudar e tudo, não tem! 
(HOSP2). 
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O envelhecimento instala nas pessoas idosas alterações físicas que comprometem 

sua locomoção, logo, necessitam de um local adequado para o trânsito e acomodação, de 

forma a evitar desconfortos e complicações em sua saúde. 

A Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade por pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. As normas foram estabelecidas para assegurar a integração social 

por meio do exercício dos direitos individuais e sociais, embasadas no respeito à dignidade e 

na justiça social, no intuito de possibilitar às pessoas com limitação física acesso à educação, 

à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, além de amparo à infância e à 

maternidade. Assim, a lei contempla basicamente todas as áreas indispensáveis à inclusão 

social das pessoas com limitação. Portanto, visa a garantir ações institucionais voltadas a 

suprimir discriminações e preconceitos de qualquer espécie (BRASIL, 2000). 

Em estudo realizado em Sobral-CE, foram evidenciadas barreiras arquitetônicas 

no interior dos hospitais, com o consequente comprometimento do deslocamento de pessoas 

portadoras de deficiência física, e, como já discutimos, de idosos com a mobilidade 

comprometida. Estas barreiras são constituídas por escadas, rampas e inadequação dos 

mobiliários e equipamentos que não atendem à legislação. Este estudo ressalta ainda que, por 

dificultar o trânsito da equipe, a presença de obstáculos interfere também no cuidado de 

enfermagem, porquanto estes espaços muitas vezes são transformados em salas de espera. 

Existe, ainda, o aglomerado de pessoas, impedindo o livre trânsito de pacientes, de 

acompanhantes e da equipe, pois para cuidar exige-se ambiente adequado (PAGLIUCA; 

ARAGÃO; ALMEIDA, 2007). 

Sabemos que as nossas unidades de saúde (muito menos as nossas cidades) não 

estão adaptadas para a locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais, dentre as 

quais as pessoas idosas. As nossas ruas não possuem rampas, as nossas escadas não possuem 

corrimão, os terrenos são cada vez mais irregulares, dificultando o acesso destas pessoas aos 

serviços de saúde de forma independente e segura, principalmente daqueles que possuem 

dificuldades de locomoção, necessitando de outros para comparecer ao serviço e manter um 

acompanhamento contínuo. Muitas vezes essa família não consegue prestar esta assistência, 

como mostra o discurso a seguir. 

 

Eles se perdem no meio do caminho (referenciamento), quer dizer, eu digo 
se perdem, mas é que não conseguem, ou porque desistem, a família desiste, 
porque dá muito trabalho (HOSP2). 
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Foi expresso pelos participantes deste estudo o fato de a dependência do idoso em 

relação a terceiros para locomoção compromete o acesso aos serviços da Rede Assistencial 

Especializada. O discurso a seguir traz esta informação. 

 

Ele sempre depende de alguém que venha trazê-lo (ESP2). 

 

Observamos que o acesso e a continuidade do cuidado prestado nesta rede 

assistencial é influenciada pelo nível de dependência do idoso; ou seja, mesmo que ele tenha 

interesse e motivação em realizar o tratamento de que necessita, depende de outras pessoas 

para se deslocar até a Unidade da Rede Especializada. O idoso necessita do envolvimento da 

família e da comunidade para receber uma atenção adequada e para desenvolver um 

envelhecimento ativo. 

O envelhecimento ativo é um processo que dura a vida toda. Uma cidade amiga 

do idoso não é apenas “amigável aos velhos”. Prédios e ruas sem obstáculos propiciam a 

mobilidade e independência de pessoas com deficiências, sejam elas jovens ou velhas. 

Vizinhanças seguras permitem que crianças, mulheres jovens e pessoas idosas tenham 

confiança em sair, seja para atividades de lazer ou sociais. As famílias têm menos estresse 

quando seus membros idosos contam com o apoio comunitário e os serviços de saúde de que 

necessitam. Toda a comunidade se beneficia da participação dos idosos em trabalho 

voluntário ou remunerado. Por fim, a economia local se beneficia por ter idosos como 

consumidores (OMS, 2008). 

O envelhecimento ocorre em um contexto que envolve outras pessoas – amigos, 

colegas de trabalho, vizinhos e membros da família. Esta é a razão pela qual interdependência 

e solidariedade entre gerações (uma via de mão-dupla, com indivíduos jovens e velhos, onde 

se dá e se recebe) são princípios relevantes para o envelhecimento ativo, como também para a 

continuidade do cuidado e preservação da saúde do idoso (OMS, 2005). 

Surgiu como fala entre os participantes da RA SM o fato de que alguns serviços 

de amparo social impõem dificuldades em acolher pessoas idosas, muito mais aos portadores 

de transtornos mentais, em razão das suas demandas de cuidado, que são bem maiores e mais 

complexas do que de pessoas mais jovens. O cuidado destinado ao idoso é específico e 

multissetorial, necessitando de abordagem ampla, e nossos serviços ainda não estão 

totalmente aptos para dispensá-lo. O discurso a seguir nos clarifica estas informações. 
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A dificuldade dos abrigos em acolher o paciente com transtorno mental. E aí 
se é um idoso com transtorno mental, complica mais ainda, e com o morador 
de rua, é mais difícil ainda a gente conseguir uma vaga nesses abrigos. Têm 
muitos idosos em casa que as pessoas convivem com eles, e não sabem que 
aquilo é um distúrbio, acham que aquilo é coisa de velho, e a pessoa vai 
sofrendo, vai sofrendo, e não chegam até nós. Essa dificuldade deles mesmo, 
né, do idoso mesmo em ter que ele mesmo responder pelas vontades dele, 
tem toda a família que não pode tá vindo, tem que vir tantas vezes, não tá 
disponível pra tá ajudando, quer se livrar do problema, mas assim, entrega 
pra gente (SM1, SM2, SM3). 

 

As redes sociais de apoio desempenham papel essencial no acolhimento desses 

idosos na comunidade, como refere Martins (2005), as redes sociais de apoio revestem-se de 

importância crucial nos idosos, dado que o sentimento de ser amado e valorizado, a presença 

em grupos de comunicação e obrigação recíprocas, levando os indivíduos a escapar ao 

isolamento e ao anonimato. O mesmo autor compreende rede social como relações sociais, 

suas características morfológicas e transacionais. A forma como as relações sociais estruturam 

os comportamentos quotidianos e são mobilizadas em cada circunstância específica 

caracteriza a integração social da pessoa. 

 

 

4.7 A Universalidade e a equidade 

 

 

Em alguns serviços da RA HOSP, já são percebidas características universais e 

equânimes, ou seja, a população com acesso aos serviços de saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Toda a população que necessita do atendimento, seja ela rica 

ou pobre, branca ou negra, analfabeta ou graduada, todos recebem a mesma assistência, são 

atendidos pelos mesmos profissionais, recebem ou não os mesmos medicamentos, são iguais 

perante o serviço. Estamos longe da equidade e da universalidade estimada desde a 

Constituição de 88 (BRASIL, 1988), mas o discurso que se segue já aponta nesta direção. 

 

O que a gente quer ressaltar aqui também é que esse modo como o 
município colocou essa situação de encaminhamento, eu vejo isso como 
extremamente importante, porque universalizou o atendimento. Do jeito que 
aquele paciente lá doutor famoso, e aquela paciente lá do Jangurussú precisa, 
ela tem a mesma chance, ou, deveria ter (HOSP2). 
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Ainda sobre a Constituição de 88, Cordeiro (2001) comenta que, neste momento, 

as políticas de saúde (SUS), de previdência social e de assistência social se pautariam pelos 

princípios constitucionais que assinalavam a transição de um modelo incipiente e incompleto 

de seguridade para outro de maior escopo e abrangência, e, dentre as propostas expostas, 

encontra-se a universalidade de cobertura e atendimento, uniformidade e equivalência de 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

Segundo Escorel (2001), equidade é a introdução da diferença no espaço de 

igualdade, ou seja, a realização de um atendimento voltado para as necessidades individuais 

de cada usuário, em seu contexto social. Senna (2002) salienta ainda a complexidade do tema 

da equidade, ainda mais profunda ante um quadro social marcado pelos níveis de 

desigualdades sociais, como no caso brasileiro; e que o tratamento dessas desigualdades 

impõe, na óptica da justiça social, a definição técnica e política de prioridades com base nos 

valores que regem as sociedades, envolvendo a definição de quanto será distribuído e para 

quem será distribuído. 

Conforme Cordeiro (2001), os percursos e os percalços do setor saúde na 

implantação de uma agenda de descentralização é fundamentada nos princípios 

constitucionais de universalização, equidade e participação cidadã. O mesmo autor conclui 

que a reforma da saúde, tal como prevista na LOAS (BRASIL, 1990a), está se realizando com 

oscilações, avanços e recuos que traduzem ambiguidades, conflitos e contradições em relação 

às mudanças no papel do Estado brasileiro desde a década de 1990. 

Os entrevistados da Rede Assistencial de Urgência e Emergência trouxeram nas 

suas falas características de um serviço de acesso universal, que atende a todos os indivíduos 

necessitados deste tipo de atendimento. O discurso que se segue torna mais clara esta 

afirmação. 

 
O que se pode dizer é que o SAMU é um serviço que atende a todos, ricos e 
pobres (UE2). 

 

A universalidade assegura o direito à saúde a todos os cidadãos e o acesso sem 

discriminação ao conjunto das ações e serviços de saúde ofertados pelo sistema. O exercício 

desse princípio do SUS traz a perspectiva da oferta a todos os brasileiros, da vacina a cirurgia 

mais complexa, alterando uma situação anterior em que o acesso era diferenciado entre os que 

tinham vínculos previdenciários e os demais tipificados como indigentes (VASCONCELOS; 

PASCHE, 2006). 
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4.8 O Acolhimento nas Redes Assistenciais de Saúde de Fortaleza 

 

 

Conforme os achados deste estudo, o acolhimento acontece em toda a RA ESF, 

mesmo que seja concebido de formas diferentes. Foi concebido pelos profissionais que o 

realizam, ou presenciam cotidianamente a sua execução, como expressam os discursos a 

seguir. 

 

O acolhimento tem a característica de um modo de operar os processos de 
trabalho em saúde de forma a dar atenção a todos que procuram os serviços 
de saúde, ouvindo suas necessidades e assumindo no serviço uma postura 
capaz de acolher, escutar, e pactuar respostas mais adequadas junto aos 
usuários (ESF1). 
 
O acolhimento é realizado por profissional médico, enfermeiro ou dentista 
em sala apropriada, onde é realizada uma apresentação de como funciona o 
PSF e a unidade de saúde e quais serviços são oferecidos (ESF3). 
 
Se o mesmo não tiver consulta agendada, vai para a sala de acolhimento e 
posteriormente para a consulta médica, de enfermagem ou odontológica, se 
tiver consulta agendada vai para o SAME confirmar a presença, depois 
verificar os sinais vitais e em seguida para a consulta, acontece a escuta das 
queixas dos usuários e em seguida as casos mais urgentes são encaminhados 
imediatamente para as consultas e outros são agendados dependendo da 
necessidade de cada pessoa. O Acolhimento é feito igual a todos os usuários 
de cada unidade de saúde, observar a historia de vida desse idoso e dessa 
forma poder fazer um atendimento diferenciado (ESF3, ESF5). 

 

Observamos uma grande contradição no que concerne às concepções de 

acolhimento expressas. De acordo com  Franco, Bueno e Merhy (1999) na medida em que, 

nas práticas de saúde, individual e coletiva, o que buscamos é a produção da 

responsabilização clínica e sanitária e da intervenção resolutiva, tendo em vista as pessoas, 

como caminho para defender a vida, reconhecemos que, sem acolher e vincular, não há 

produção desta responsabilização nem otimização tecnológica das resolubilidades que 

efetivamente impactam os processos sociais de produção da saúde e da doença. 

O acolhimento propõe, principalmente, reorganizar o serviço, no sentido da 

garantia do acesso universal, resolubilidade e atendimento humanizado. Oferecer sempre uma 

resposta positiva ao problema de saúde apresentado pelo usuário é a tradução da ideia básica 

do acolhimento, que se constituiu como diretriz operacional do modelo técnico-assistencial, 
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orientado nos princípios do SUS. O acolhimento propõe inverter a lógica de organização e 

funcionamento do serviço de saúde, partindo dos seguintes princípios: atender a todas as 

pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal. Assim, o 

serviço de saúde assume função precípua de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, 

capaz de resolver os problemas de saúde da população; reorganizar o trabalho, a fim de que 

este desloque seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de 

acolhimento – que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu 

problema de saúde; qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve ocorrer por parâmetros 

humanitários, de solidariedade e cidadania (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999). 

Está sendo introduzido nos serviços de saúde, inicialmente nas unidades básicas, 

um movimento para a implantação do acolhimento em todo o País. Posteriormente a ideia se 

expandiu para os demais níveis de atenção, com enfoque para a atuação multiprofissional. Em 

estudo de abordagem qualitativa, por meio da observação livre do trabalho do enfermeiro em 

um setor de internação de um hospital geral localizado em um município do interior do Rio 

Grande do Sul, observou-se que, nos processos gerenciais, ao utilizar tecnologias leves, entre 

elas o acolhimento, assim como alguns fatores que o configuram, o enfermeiro produz e 

promove a humanização do cuidado (ROSSI; LIMA, 2005). 

Quando interrogamos sobre o percurso do idoso dentro da Unidade da Rede 

Especializada, o acolhimento foi definido de várias formas: apresentação do funcionamento 

da unidade de saúde, triagem com encaminhamento intrainstitucional do idoso para outros 

profissionais de saúde ou sala de espera, como mostra o DSC a seguir. 

 

O nosso paciente chega entrega a carteira no SAME vai para sala de espera 
onde recebe algumas informações, segue para a consulta de enfermagem, 
para o médico, nutrição e farmácia. Dependendo da necessidade o médico ou 
outro profissional encaminha para especialidade necessária (Cardiologia, 
Odontologia, Pé diabético, Nefrologia, Fisioterapia e Psiquiatria) o nosso 
paciente de 1º vez é agendado em um curso onde é repassado o perfil da 
unidade e os serviços disponíveis na casa. Ocorre de acordo com uma rotina, 
aplicável a todos, e de acordo com as necessidades de cada idoso, aplicável a 
alguns idosos, com consulta inicial de enfermagem (ESP1, ESP2, ESP3). 

 

Observamos que o atendimento direcionado ao idoso ainda se concentra na 

consulta clínica e realização de exames. Em algumas instituições, o acolhimento existe, porém 

mascarado em orientações passadas na sala de espera e direcionamento do usuário às demais 

especialidades que o centro especializado ofereça. Em Manaus, o Programa de Atenção à 

Saúde do Idoso – PASI, em estudo realizado com os usuários idosos, evidenciou que esta 
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população percebe como serviço de saúde destinado a eles os programas assistenciais 

(consultas médicas, enfermagem e serviço social; complemento alimentar e medicamentos), 

atendimento prioritário, atividades extramuros e alguns o desconhecimento das ofertas de 

serviços (SILVA, 2004). Fica-nos claro que não foram mencionadas atividades voltadas para 

a promoção da saúde, prevenção de doenças, redução de danos, ou seja, serviços voltados 

para um modelo de saúde usuário-centrado. 

Castro, Travassos e Carvalho (2005) realizaram pesquisa sobre a oferta de 

serviços de saúde no uso de internações hospitalares, observaram uma demanda induzida pela 

oferta, e não pelas necessidades dos usuários, resultando em aumento nos custos e na 

desigualdade na oferta de serviços de saúde; ou seja, os usuários são atendidos de acordo com 

o que o serviço oferece, e não conforme o que necessitam, e as reais necessidades em saúde 

dessas pessoas ficam descobertas. 

Já visualizamos as universidades preparando os novos profissionais que logo se 

introduzirão no mercado de trabalho com uma relação próxima ao acolhimento, esta formação 

de vínculo com a comunidade assistida, e com o trabalho interdisciplinar. No Rio Grande do 

Sul, existe a experiência do Programa Interdisciplinar de Promoção e Atenção à Saúde, da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, o qual forma alunos de vários cursos desta instituição 

tomando como norte o processo de acolhimento, considerando suas principais diretrizes, e 

tendo como objetivo principal desenvolver práticas em saúde envolvendo as áreas de 

Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Educação Física, Saúde Coletiva, Serviço Social, Direito e 

Medicina (HENNINGTON, 2005). 

Na RA HOSP, observamos a presença de resquícios do antigo modelo assistencial 

médico-centrado, e não centrado nas necessidades do usuário, quando o acolhimento é 

caracterizado como o período em que se aguarda o atendimento numa sala de espera em um 

espaço inadequado, ou a realização de ações dentro do consultório como o próprio 

atendimento multiprofissional, ou até a mensuração de sinais vitais, medidas antropométricas 

realizadas pelo auxiliar de enfermagem. O discurso a seguir revela esta dinâmica do 

acolhimento no serviço hospitalar. 

 

O idoso aqui é só um pedacinho, né? Esse acolhimento, não tem né, ele é 
feito na verdade no próprio corredor, porque nós não temos estrutura física. 
O paciente chega, já vem com a ficha de encaminhamento do município, e já 
vem pra essa nossa “antesala de espera”, né, o corredor, é por ordem de 
chegada, e aguarda ser chamado. Não precisa passar pela marcação, pelos 
guichês e nem pelo município, pra nossa nutricionista, por exemplo, já sai 
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marcado a consulta, pra nossa enfermeira, ela já atende também, faz o 
acolhimento, né, porque assim, na primeira consulta, é ela que atende, não 
tem um acolhimento de verdade porque nós não temos área física, mas não 
deixa de ser. É o primeiro atendimento, na verdade. Mesmo quando ele vem 
só pra acompanhamento, aí a nossa atendente, a auxiliar de enfermagem, já 
tira a pressão, já pesa, já vem com todos esses dados (HOSP2). 

 

Em pesquisa realizada com enfermeiros, no que se refere ao contexto hospitalar, é 

possível identificar situações de afetividade, solidariedade e de boa educação entre estes 

profissionais e os demais indivíduos envolvidos nos processos de trabalho em saúde. Para a 

consolidação do acolhimento como tecnologia realmente potente para humanizar o cuidado, 

no entanto, é necessário um olhar mais profundo direcionado à identificação e entendimento 

de alguns elementos que o configurem. No contexto estudado, foi possível identificar na 

prática gerencial do enfermeiro alguns desses elementos, que são: a centralidade dos 

indivíduos nos processos de trabalho, a escuta e a resolubilidade das ações do enfermeiro, 

respeito ao indivíduo, a sua historicidade e autonomia (ROSSI; LIMA, 2005). Esta pesquisa 

confirma a possibilidade do acolhimento na RA hospitalar. 

Com relação ao acolhimento no Serviço de Urgência e Emergência, as falas dos 

participantes nos revelaram não realizá-lo. O discurso abaixo justifica esta afirmação. 

 

Vai ter o acolhimento, então eu acho que daqui um tempo a gente vai poder 
fazer este trabalho, porque vai chegar na triagem um paciente idoso e com o 
tempo a gente vai ter como dar essa prioridade, priorizar o serviço para o 
idoso. Mas por enquanto a gente não tem condições por que está superlotado 
(UE1). 

 

A não-realização do acolhimento é justificada pela superlotação do Serviço de 

Urgência e Emergência em análise. Santos et al. (2003) destacam como fatores determinantes 

da superlotação das portas hospitalares de atenção às urgências: as diferentes concepções que 

os usuários, a população e os profissionais de saúde têm para definir a urgência; a baixa 

resolubilidade da atenção primária e dos pronto-atendimentos - PAs; a falta de ordenação do 

acesso dos usuários aos serviços da rede assistencial e, em particular, àqueles que atendem às 

urgências; a inadequação arquitetônica e tecnológica dos PAs, dos hospitais de urgência e, em 

particular, das portas hospitalares de urgência; a falta de apoio dos serviços do hospital, para 

investigação e internação dos casos atendidos na porta hospitalar de urgência; as limitações de 

perfil e de capacitação dos profissionais que atuam na urgência, para lidar com as dimensões 

biomédica, social e subjetiva das urgências; a lógica do financiamento do sistema, ainda 

centrado em pagamento por procedimentos realizados; o esgotamento dos modelos da gestão 
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administrativa e clínica, para processamento das distintas racionalidades que perpassam os 

serviços de urgência; a falta de sistematização, nos hospitais universitários, dos processos de 

ensino, assistência e pesquisa na área da urgência; a insuficiência dos serviços de retaguarda 

pós-hospitalar: atenção domiciliar e reabilitação. 

Furtado, Araujo Jr. e Cavalcanti (2004) expressam como uma das causas do 

elevado número de pacientes com atendimentos considerados inadequados a maior 

logenvidade da população, aumentando o número de idosos nos serviços de emergência, o 

mesmo acontecendo com o número de consultas por afecções leves e crônicas. 

 

 

4.9 O Atendimento ao idoso nas Redes Assistenciais de Saúde de Fortaleza 

 

 

Na RA UE, o atendimento compreende desde a remoção para um hospital, da 

própria rede, ao pronto atendimento. Ao chegar ao hospital, o idoso é avaliado pelo médico e 

daí é encaminhado, conforme a sua necessidade, para exames, centro cirúrgico, ou internação. 

Observamos que, no hospital referência em urgência e emergência de Fortaleza, esse percurso 

acontece, porém, não na velocidade como deveria, comprometendo a eficácia do atendimento. 

O principal fator que atualmente interfere na agilidade de implementação dos cuidados 

necessários ao usuário idoso é a superlotação. O hospital, que é da rede municipal e tem 

capacidade apenas para os moradores de Fortaleza, recebe pacientes de todo o Estado. 

 

Ele chega é atendido pelo clínico, aí ele pede exames e a gente encaminha o 
paciente para o exame depois ele pede o parecer do traumatologista, do 
cirurgião, aí a gente vai encaminhando esse paciente, aqui o paciente chega, 
ele recebeu a prescrição, fez os exames, aí muitas vezes ele precisa ficar 
internado eles ficam lá na emergência e com o tempo a gente procura um 
leito para o paciente. O médico faz a admissão do paciente que precisam ser 
internados então isso aí eles vão ficar em uma lista de espera às vezes 
dependendo da gravidade (UE1). 
 
O serviço oferecido, de forma geral, consiste na remoção (UE2). 

 

Quando questionados sobre as necessidades observadas nesta rede assistencial, foi 

referido sobre o IJF que a reforma pela qual ele está passando acaba comprometendo o 

atendimento. Quanto ao SAMU, foram apontadas deficiências nos recursos materiais, mais 

especificamente referentes ao transporte de pacientes. Os discursos a seguir nos confirma 

estas afirmações. 
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Faltam muitas coisas, porque você sabe que a nossa emergência do IJF tá 
passando por esse período de reforma (UE1). 
 
Olha! Eu posso afirmar que é deficiente. É deficiente sim. Não existem 
carros suficientes para o atendimento (UE2). 

 
Os carros comentados pelos entrevistados consistem nas ambulâncias, veículos 

destinados exclusivamente para o transporte de enfermos. As ambulâncias são classificadas 

em: ambulâncias de transporte, ambulâncias de suporte básico, ambulância de resgate, 

ambulância de suporte avançado, aeronave de transporte médico, embarcação de transporte 

médico, veículos de intervenção rápida e outros veículos (BRASIL, 2006f). 

Sobre o atendimento prestado pelo SAMU de Fortaleza, em média, ele recebe 

3.000 mil ligações por dia, contando com uma equipe de seis telefonistas auxiliares de 

regulação médica e dois médicos reguladores por turno de seis horas. São realizados 200 

atendimentos por dia, com maior número de chamadas para as áreas clínica e de trauma (cerca 

de 80%). A frota média em funcionamento no ano de 2006 foi de 18 unidades de suporte 

básico e três de suporte avançado. No caso das urgências severas, o tempo médio de 

deslocamento e atendimento das vítimas é de oito a dez minutos. Em relação às urgências 

moderadas, é de 16 a 25 minutos (FORTALEZA, 2007b). 

Observamos que na RA SM o atendimento se inicia com a avaliação do usuário, 

onde são detectadas as suas necessidades. Em seguida, ele é direcionado 

intrainstitucionalmente conforme a sua demanda individual, vai para a consulta com outro 

profissional, para um grupo terapêutico, ou até para outra rede assistencial, como a da 

Estratégia Saúde da Família. O DSC à frente nos exemplifica este percurso intrainstitucional 

do idoso nos centros de atenção psicossocial – CAPS de Fortaleza. 

 

E o que é que a gente pode fazer por ele: tem a questão da avaliação, tem o 
atendimento psiquiátrico, tem os grupos, e têm encaminhamentos outros, vai 
ser qual é a necessidade dela, que nós vamos encaminhá-la. A gente tem que 
eleger um cuidador adequado pra essa pessoa, às vezes o cuidador que tá 
com aquela pessoa tem um transtorno também, naquela família, então a 
gente tem que fazer todo esse ajustamento na família desse idoso. E hoje, 
com o matriciamento, só fica no CAPS se tiver um transtorno mesmo. 
Porque senão, se for um transtorno leve, o posto já ta sendo capacitado pra 
absorver essa demanda. Mas aí, o posto absolve a demanda médica. E a parte 
de uma escuta, de trabalho de auto-estima, de geração de renda, de um lazer, 
que o idoso precisa, de ele estar com outras pessoas, e aí assim, é difícil, fica 
prejudicado. A gente tenta enfocar essa questão assim, mais psicossocial, 
atendimento de visita domiciliar, atendimento de grupo. O CAPS também 
disponibiliza de alimentos, se for um caso de um paciente, de um idoso com 
transtornos mentais graves, a gente tem condição de passar o dia com ele 
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aqui. O paciente que vem do tabagismo, ele é avaliado pela clínica, a clínica 
pede toda uma bateria de exames, então, a clínica é quem faz esse 
acompanhamento, se acha que precisa passar pelo psiquiatra, aí sim ela faz o 
encaminhamento pro psiquiatra. A enfermeira faz toda a avaliação, pede 
toda a bateria de exames, marca a consulta do psiquiatra se ela acha que tem 
necessidade, e se tem necessidade também, vai marcar a consulta do clínico 
(SM1, SM2, SM4, SM5). 

 

Em estudo realizado por Nunes et al. (2008) em Salvador – BA, foram apontados 

três modelos de cuidado em saúde mental. O primeiro desses grupos é chamamos de “modelo 

biomédico humanizado”. Nele estão presentes uma ênfase na psicopatologia, um cuidado 

assistencialista e, por vezes, tutelar, uma atitude pedagógica, assumindo como principal 

característica a influência sobre uma mudança de comportamentos, com o objetivo de torná-

los compatíveis com a reinserção social. Verificam-se ações bem-intencionadas, mas, na 

maior parte, normalizadoras e pouco críticas. O segundo deles constitui o “modelo 

psicossocial com ênfase na instituição”, tratando-se de um grupo mais centrado em uma 

concepção psicossocial do cuidado e em um fazer institucional pouco orientado para as 

práticas territoriais, embora se perceba que nesse grupo existe uma preocupação com 

mudanças no fazer terapêutico, adscritas à esfera teórico-técnica. Por fim, existe o grupo dos 

profissionais mais influenciados por um modelo territorializado, que valoriza sobremaneira os 

aspectos sociais do adoecimento, daí não conceberem um cuidado em saúde mental 

desvinculado do trabalho com as esferas familiar e comunitária, e muito preocupados com sua 

esfera político-jurídica. Essa forma de atuar poderia se conformar ao “modelo psicossocial 

com ênfase no território”. 

Observamos neste estudo que o modelo de cuidado em saúde mental empregado 

em Fortaleza se caracteriza por vezes como um modelo psicossocial com ênfase no território, 

e por algumas vezes como um modelo biomédico humanizado, com a presença mais forte do 

primeiro modelo, uma vez que percebemos ênfase, nas falas dos entrevistados, às ações que 

envolvem não só a família e a comunidade, mas também toda uma rede intersetorial de 

cuidados, como a rede social de apoio da região. 

 

 

 

 

4.10 A Satisfação do usuário idoso: uma percepção do gestor 
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O retorno do usuário em relação à qualidade e a satisfação com o serviço de saúde 

prestado foi expresso como positivo pelos participantes do estudo. Os fatores que levaram a 

esta conclusão pelos entrevistados na RA ESF foram: o usuário conseguir ser atendido e levar 

o medicamento, conforme revela o DSC a seguir. 

 

Quanto ao retorno, se o idoso é atendido e leva o remédio, ele retorna ao 
posto de saúde para uma nova consulta. De acordo com as informações 
colhidas pelos coordenadores e alguns usuários a resposta aos serviços é 
positiva (ESF1, ESF3). 

 

Observamos que, na visão dos participantes do estudo, os idosos se mostram 

satisfeitos quando as suas necessidades básicas são satisfeitas, ou seja, quando a sua demanda 

é atendida. Logo, a qualidade no atendimento e a satisfação dos usuários são diretamente 

influenciadas pelo atendimento usuário-centrado. Em pesquisa realizada em Cuba, os idosos 

revelaram que 

La satisfacción puede definirse como mínimo por 3 aspectos diferentes: 
organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.), atención recibida y su 
repercusión en el estado de salud de la población, así como el trato recibido 
durante el proceso de atención por parte del personal implicado (GÓMEZ 
JUANOLA,  et al., 2004). 

 

Um modelo técnico-assistencial usuário-centrado e democratizado reflete no 

sistema de forma a garantir o acesso dos usuários às ações de saúde, ofertando múltiplas 

opções tecnológicas para enfrentar os seus distintos problemas; acolher os usuários em todos 

os momentos de relacionamento com eles, dando a máxima resolubilidade às ações de saúde, 

procurando impactar os quadros de morbimortalidade a partir da associação mais ampla 

possível de todas as ações de saúde individuais e coletivas, tecnologicamente disponíveis 

(MERHY, 1997). Logo, é o modelo assistencial que mais contribui para a satisfação do 

usuário. 

Quando investigamos sobre o retorno demonstrado pelo usuário no que diz 

respeito à qualidade do serviço oferecido pela Rede Especializada, na percepção do 

profissional, é favorável. O DSC abaixo justifica este posicionamento. 

 

Segundo nossas avaliações o retorno tem sido positivo. Eles ficam super 
gratificados com o atendimento, nunca houve nenhuma reclamação, tem 
certos idosos que eles têm um vínculo muito grande com a instituição e às 
vezes agente dá alta, mas mesmo assim eles permanecem ele por conta do 
afeto, eles vêm porque dizem: está em casa, está sem fazer nada, e querem 
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continuar fazendo o tratamento. Nunca avaliamos formalmente, mas 
aparentemente é muito positivo (ESP1, ESP2, ESP3). 

 

Podemos notar que a satisfação dos usuários idosos em relação ao atendimento 

oferecido pela RA Especializada pode estar relacionada à formação de vínculos com os 

profissionais de saúde e com a instituição, como no processo de reabilitação nas ABCRs, uma 

vez que o idoso permanece um tempo maior de convivência na unidade especializada. E, 

apesar de não possuírem uma avaliação formal que contemple a satisfação do usuário, eles 

observam sentimentos como gratidão e afeto por parte dos idosos em relação ao serviço de 

uma forma geral. 

Em estudo realizado por Veras e Parahyba (2007), no qual os autores comparam 

os modelos assistenciais para os idosos na área da saúde nos anos de 1998 e 2003, ratificando 

uma avaliação positiva dos usuários em relação ao Sistema Público de Saúde, que já havia 

sido verificado em 1998, com os valores percentuais da satisfação dos usuários, nos itens 

“muito bom” e “bom”, ampliando-se de 81.2% para 83.9% entre duas pesquisas da PNAD; 

confirmando também informações que desmistificam o índice de satisfação dos usuários do 

sistema público de saúde (SUS). Quando o idoso que utiliza o sistema público é convidado a 

avaliar o atendimento recebido, a maioria aprova o serviço prestado. Apenas 2,9% dos 

entrevistados, no ano de 1998, e 3% no de 2003 acharam o seu funcionamento ruim ou muito 

ruim. 

O retorno do usuário em relação à qualidade e à satisfação com o serviço de saúde 

prestado na rede assistencial hospitalar é expresso como positivo, sob o ponto de vista dos 

participantes deste estudo. Os fatores que levaram a esta conclusão pelos entrevistados foram: 

o usuário conseguir ser atendido, levar o medicamento, conseguir agendamento de consultas 

de forma fácil, ter acesso aos exames e equipe multiprofissional, conforme indica o DSC a 

seguir. 

O retorno do usuário? Eu acho positivo, assim que eles saem já sai com a 
consulta marcada, ele já sabe que está com a consulta marcada, não precisa 
vir outra vez. Principalmente no diz respeito a ele precisar fazer exames, ele 
precisar de um atendimento de enfermagem, porque aqui a gente trabalha 
ainda muito insipiente, esse retorno é positivo, porque assim, esse paciente é 
tão carente, e até a própria medicação, ele recebe uma medicação de alto 
custo, do estado, que não é disponibilizada pelo município, só pela rede 
especializada e então eu penso que o retorno seja positivo sim, mas pode 
melhorar (HOSP1, HOSP2). 

 

O discurso seguinte relata sobre as necessidades em saúde dos idosos assistidos 

pela rede assistencial hospitalar. Ele foi formulado com base nas falas dos entrevistados ao 
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questionarmos sobre a resolubilidade, se as necessidades dos idosos são sanadas na percepção 

deles. 

Eu não sei bem aí quais seriam essas necessidades, se for avaliar o idoso 
assim, como um todo, as necessidades de saúde dele, aí, com certeza não, 
mas depois que ele fez uma consulta, aí já tem uma parte dos problemas ou 
das necessidades dele realizadas (HOSP2). 

 

Observamos, sobre a resolubilidade dos problemas de saúde do idoso, de acordo 

com as falas dos entrevistados, que o cuidado dispensado atualmente contempla parcialmente 

as necessidades dos idosos, não configurando um cuidado integral, trazendo ainda a 

importância de uma ação intersetorial para a prestação de uma atenção global ao idoso. 

Observamos que os gestores atuantes na RA SM, participantes deste estudo, 

consideram o retorno dos usuários idosos com relação ao atendimento oferecido como 

positivo. Exprimem, ainda, como justificativa a formação de vínculos com os profissionais e a 

instituição, como mostra o discurso a seguir. 

 

O retorno deles, assim, é positivo, eles acabam criando vínculos com a 
gente, não querem ir embora (SM4). 

 

A satisfação dos usuários é considerada aspecto fundamental na avaliação da 

qualidade dos cuidados prestados nos serviços de saúde mental. Sua avaliação se torna 

especialmente importante à medida que se vivencia a transformação do modelo de atenção, 

redirecionando o modelo baseado na internação hospitalar para as diversas opções de 

assistência na comunidade.  

 

 

4.11 As Necessidades dos idosos  

 

 

Surgiram como justificativa da baixa resolubilidade das necessidades dos idosos 

na RA ESF algumas deficiências relacionadas a estrutura e organização do serviço. Estes 

fatores estão descritos no discurso a seguir. 

 

As necessidades totais desse usuário não são sanadas devido a vários fatores: 
o maior deles é a priorização desta clientela da fila de espera, medicação 
específica, uma rede de serviço especializado, transporte adequado para seu 
deslocamento, visita domiciliares em quantidade suficiente para cada equipe 
da ESF para que eles não se desloquem até a unidade de saúde. Todos são 
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atendidos, mas a resolutividade ainda é baixa e nem todas as necessidades 
dos idosos são somente em relação às doenças (ESF5). 

 

Além da demanda com relação à saúde, os idosos possuem uma demanda social, 

familiar, financeira, judicial, de moradia, de transporte, enfim, multissetorial. Para essas 

necessidades serem devidamente sanadas, se faz necessário o exercício da intersetorialidade. 

Neste estudo, conseguimos visualizar melhor a intersetorialidade na RA ESF e na RA SM, 

porém, esta parceria passa despercebida nas outras redes, comprometendo o cuidado integral 

ao idoso, uma vez que ele necessita percorrer todas as redes assistenciais de saúde de 

Fortaleza. 

Quando falamos nas necessidades do idoso, nos referimos ao estado de bem-estar 

deste indivíduo. Considerando as políticas nacionais do idoso, mais especificamente o 

Estatuto, vemos que ele se propõe dispensar um conjunto de cuidados sem avaliar se o Estado 

tem condições de atender. É o que entendemos como reserva do possível, ou seja, é feito até 

onde a saúde pode resolver. Devemos estar atentos para diferenciar o que seria ou não viável 

o Estado dispensar como cuidado, e o que compete à família e rede social, por exemplo, os 

idosos acamados, que necessitam de cuidados contínuos da família e comunidade, que o 

sistema de saúde só consegue abordar circunstancialmente. 

Torna-se relevante o investimento em estudos que nos forneçam informações 

sobre o que é possível e necessário ser feito para o idoso no que diz respeito a recursos 

financeiros e às prioridades epidemiológicas, sociais e políticas, uma vez que o idoso é 

atualmente numeroso e tensionador político.  

Sobre as visitas domiciliares, cabe-nos lembrar que ela tem como objetivo prestar 

assistência aos indivíduos impossibilitados fisicamente de se dirigir à UBSF, e que, ao atribuir 

à saúde o dever de transportar o paciente que tem condições de se deslocar sozinho ou realizar 

visita domiciliar apenas para que o idoso não vá ao serviço, ocupamos a equipe com 

atividades desnecessárias e esta deixa de realizar atividades realmente prioritárias. 

Na RA SM, diante das peculiaridades do indivíduo idoso, os participantes do GF 

tornam claro também que as necessidades deles não são sanadas numa só rede assistencial, 

mas que se faz necessária uma rede articulada intersetorialmente. O discurso revela tais 

informações. 

 

Se as necessidades são sanadas? Nem sempre, né, assim, o que a gente pode 
fazer é isso, é do atendimento que ele tá precisando ali, no caso de grupos, a 
questão do benefício, a questão da parte médica, da questão da parte 
familiar, mas que tem muito mais, questão social, assim, é muito mais amplo 
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e que muitas vezes a gente fica com as mãos atadas. A grande dificuldade, 
nesse sentido, é isso, é cuidar dos idosos que moram na rua. Não temos 
pernas ainda, nós não sabemos nem a quantidade de pessoas que moram na 
rua (SM1, SM2). 

 

Observamos nos discursos dos participantes da RA SM uma demanda específica 

além das usuais, a demanda dos idosos moradores de rua, expressa como procura que 

necessita de ações diferenciadas. No caso dos idosos para visita domiciliar é mencionada a 

dificuldade de manter um acompanhamento, em razão do grande número de idosos que 

necessitam deste serviço. No caso dos idosos moradores de rua, compõem uma clientela com 

grandes necessidades em saúde, e não se conhecem a dimensão e suas peculiaridades.  

Observamos a imposição de culpa dos gestores da RA SM sobre a falta de 

assistência adequada aos idosos moradores de rua. Cabe-nos refletir, porém, sobre até que 

ponto esta é uma responsabilidade do setor da saúde, e a partir de qual ponto necessitamos de 

uma articulação intersetorial para cobertura das necessidades desta população em específico, 

uma vez que o SUS trabalha atualmente com a inclusão de demandas para o setor da saúde, e 

que acaba sem conseguir dar conta do que realmente é prioridade. 

 

 

4.12 A intersetorialidade 

 

 

Segundo Andrade (2006), o SUS, na sua constituição como um sistema de atenção 

integral à saúde, é um sistema transdisciplinar, exigindo uma articulação de práticas e saberes 

transetoriais. Expressa, ainda, que a operacionalização da intersetorialidade possui um nível 

de complexidade embutido, cuja aplicação implica a superação do modelo hegemônico, 

durante todo o século XX, na constituição do Estado. 

O discurso a seguir nos retrata os movimentos intersetoriais desenvolvidos pela 

RA ESF, apontando para um atendimento voltado para a integralidade, envolvendo outros 

saberes no cuidado prestado à população idosa assistida. 

 

Formamos parcerias com os CAPS, CRAS e CREAS que nos ajudam e 
orientam nos problemas mais sérios que não podemos resolver sozinhos 
como a violência. Eles (idosos) têm problemas de baixa auto-estima, eles 
têm depressões, dificuldades de relacionamento familiar, e isso não é focado 
nem trabalhado em um outro atendimento nem com outro olhar, mas a gente 
tem lutado pra que isso aconteça para que haja um atendimento integral a 
esse idoso (ESF1, ESF5). 
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Os participantes ralataram ainda, que os direitos dos idosos e a intersetorialidade 

ainda são pouco discutidos e trabalhados nas unidades de saúde. As leis estão aí sendo criadas 

e aprovadas, porém a informação ainda é pouco divulgada. Ainda não estão devidamente 

consolidadas na sociedade, bem como a parceria intersetorial também. O discurso a seguir 

revela esta inquietude dos profissionais da RA ESF. 

 

O Estatuto do Idoso ainda tem muito que fazer valer, espero que nesse ano 
de 2009 a saúde do idoso venha ser reconhecida para que haja melhorias no 
nosso atendimento. Não é trabalhada nas unidades de saúde a questão do 
direito dos idosos e a dificuldade de trabalhar intersetorialidade com os 
outros órgãos (ESF1, ESF5). 

 

Em estudo realizado no Rio de Janeiro, a intersetorialidade tem um conceito que 

implica a necessária sinergia para o desenvolvimento social. Idealmente significa articular 

experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, para alcançar resultados 

integrados em situações complexas. Não obstante, como mostrou este trabalho, tal ideal está 

longe de ser alcançado no Estado do Rio de Janeiro, no campo das políticas voltadas à 

população idosa, em virtude, na realidade, da dependência de dispositivos constitucionais 

relativos aos poderes do Executivo, que no Brasil são abrangentes e inseridos em uma 

tradição centralizadora (FERREIRA, 2003). 

Ao constatar que as necessidades dos idosos não se limitam ao setor saúde, 

observamos, por meio do discurso do participante da RA HOSP a seguir, que é primordial 

uma assistência intersetorial, quando se busca prestar uma atenção global ao usuário idoso. 

 

Agora, se essas necessidades forem, por exemplo, de material, mesmo, por 
exemplo, fralda descartável, é uma necessidade, cadeira de rodas, esses 
equipamentos, mesmo, nós não temos, a gente encaminha pra assistência 
social da prefeitura, e lá eles fazem uma triagem, lá é que eles vão fazer isso 
aí, a gente manda, digo lá: olha o paciente precisa, porque não tem condições 
de comprar, por exemplo, de uma cadeira de rodas, aí a gente manda uma 
declaração especial e coloca que ele não tem condições financeiras de 
adquirir fralda descartável, cadeiras de roda, ou algum outro material ou 
equipamento que ele precise, né, ele sai com o encaminhamento, e  a família 
vai atrás, vai brigar pra conseguir, alimentos também, por exemplo, a gente 
não tem, como ajudar nisso o idoso (HOSP2). 

 
Segundo os dados empíricos desta pesquisa, existe uma articulação intersetorial 

entre a rede assistencial hospitalar e alguns setores municipais, quando as necessidades dos 

idosos saem das competências do setor saúde. 
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Andrade (2006) comenta a relação entre a promoção da saúde e a 

intersetorialidade, na qual a saúde se percebe não como o objetivo, mas como a fonte de 

riqueza da vida cotidiana, em que a saúde não é assegurada apenas pelo setor da saúde. Entre 

as condições-chave para promover a saúde incluem-se o estabelecimento de políticas públicas 

saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimento de ações comunitárias, o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação dos serviços de saúde, estando a 

noção de políticas públicas saudáveis estreitamente vinculada à elaboração de políticas 

públicas intersetoriais. Como observamos neste estudo, as necessidades dos idosos são 

puramente intersetoriais, pois a saúde do idoso é sempre multifatorial, determinada por 

valores como a vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação, 

parceria, desenvolvimento, justiça social e revalorização ética da vida. 

Podemos observar que existe uma articulação intersetorial efetiva na rede 

assistencial de saúde mental. Há forte integração entre o setor saúde com outros setores, como 

da justiça, da assistência social, de segurança pública, com o setor de transporte urbano, 

dentre outros. Os discursos a seguir melhor exemplificam esta colocação. 

 

Esse deslocamento pra instituição, o idoso que vem, né, a gente oferece 
vales, a partir de um cadastro social que é feito pelo serviço social, a gente 
tenta encaminhar ele pro Sindiônibus pra ele tirar o passe livre (SM4). 
 
A gente também é muito acionado com a questão do Ministério Público, né, 
quando é, pessoas idosas que estão sob,a gente também faz essa avaliação. A 
gente tem muita demanda lá vindo da justiça, também essa questão dos 
maus-tratos (SM5). 

 

Sobre o matriciamento da Saúde Mental na Atenção Básica, foram discutidas as 

questões relativas ao tratamento, em conjunto, de transtornos leves, bem como trabalhar em 

conjunto com as redes sociais de apoio, o núcleo do idoso nas SERs e a vigilância 

epidemiológica. O discurso a seguir especifica esta vivência. 

 

Encaminha pro Posto, pra ser atendido pela atenção básica, e pode ser 
absorvido pelos grupos da atenção básica ou pelo Centro de Referência do 
idoso da Serrinha, tem essa questão de encaminhar pro posto e lá ele vai ser 
matriciado, num atendimento em conjunto, com o CAPS e a atenção básica, 
e vai ser encaminhado pros grupos que têm lá, de atenção primária, lá na 
atenção básica. A gente tentou através do matriciamento, dar esse apoio à 
Unidade de Saúde, e ficarmos realmente com aqueles idosos que realmente 
tinham patologias relacionadas à questão psicossocial, né, e aí, tentamos 
mapear as redes sociais de apoio, como terapia comunitária, massoterapia, e 
resgate nas Unidades. Também tem os CRAS, né, da rede de apoio, que a 
maioria deles tem grupos de idosos, toda vida que acontece, violência do 
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idoso, cárcere privado, violência psicológica, violência sexual, vai para o 
núcleo do idoso da Regional, que é da atenção básica. E também qualquer 
outra coisa que esteja dentro da política do idoso, vai também pra vigilância 
epidemiológica da Unidade, a gente sempre encaminha, se for o caso a gente 
faz uma visita conjunta com o PSF, né, pra gente fazer essas avaliações 
(SM1, SM4). 

 

O Programa de Saúde da Família tem papel de importante articulador da rede de 

saúde mental, no intuito de superar o modelo hospitalocêntrico, centrar o cuidado na família, e 

não no indivíduo doente, trabalhar com os conceitos de vigilância à saúde e no enfoque sobre 

o risco, desenvolver atividades que incluam a prevenção e a promoção da saúde mental, 

politizando as ações de saúde de modo a lidar com os determinantes sociais do adoecimento, 

realizar práticas intersetoriais e desenvolver o exercício da cidadania (NUNES; JUCÁ; 

VALENTIM, 2007). 

Além da atenção continuada a usuários idosos portadores de transtornos mentais, 

a reorganização dos serviços pode ajudar muito o médico da atenção básica no trabalho de 

detecção precoce dos problemas de saúde mental. A proximidade de profissionais 

especializados pode enriquecer a prática diária, tanto na forma de uma equipe 

multiprofissional, atuando diretamente no atendimento, como no modo de apoio para 

discussão de casos (TANAKA; LAURIDSEN-RIBEIRO, 2006). 

A rede social de apoio foi mencionada como sistema importante para o 

acompanhamento de idosos assistidos na RA SM. As redes são responsáveis por absorver 

estes usuários na comunidade, reconhecendo um território afetivo do idoso assistido, porém, 

ainda constitui uma rede frágil, onde os fios precisam ser fortalecidos e entrelaçados de forma 

que assegure a continuidade do cuidado, bem como um cuidado integral ao idoso, o mais 

próximo possível da comunidade. Os discursos a seguir confirmam estas colocações. 

 

A questão da rede é muito frágil ainda, tá mais fortalecida, mas ainda é 
muito frágil, eu acho que a inexistência de uma rede social mais fortalecida, 
que possa estar absorvendo essas pessoas na comunidade, eu acho que falta 
fortalecer a rede social, a rede de apoio. E aí nós lidamos com um grupo, 
grupo de apoio aos moradores, que tem nos ajudado muito. A gente já tá 
acostumado já a acionar essas redes sociais de apoio, a reconhecer esse 
território afetivo (SM2, SM1). 

 
Acho que nós em Fortaleza estamos vivendo um momento onde o PSF está 
se estruturando, e a rede assistencial de saúde mental também. E o que 
assim, mais a gente ta faltando, é assim, ter mais essa relação intersetorial, o 
que tá acontecendo nas redes é que não acontece uma relação intersetorial. 
Eu acho que essa história da rede é muito boa, porque a gente trabalha com a 
questão da referência e contra-referência, mas a gente precisa estabelecer 
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uma relação intersetorial mais próxima, de troca mesmo, porque senão a 
gente vai continuar na mesma história, né, não é só o idoso, é todas as 
pessoas e faixa etária. O que a gente precisa é costurar essa rede, pra que a 
gente não possa mais tá perdendo essas pessoas (SM4). 

 

Observamos que os profissionais que fazem este dia a dia da saúde mental já 

conseguem operacionalizar um atendimento articulado com outros setores, determinantes do 

processo saúde-doença dos idosos, como institui a Lei Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990a). 

Bem assim, começam a visualizar o sistema como uma rede de cuidados e a importância do 

matriciamento e estreitamento desses vínculos, tanto com as demais redes assistenciais, como 

com outros setores que prestam serviços públicos à população, a fim de formular uma atenção 

voltada para a integralidade no cuidado, constituindo uma linha de cuidado efetiva. 

 

 

4.13 A Atenção domiciliar às pessoas idosas 

 

 

No que diz respeito à atenção domiciliar na RA ESF, observamos que a sua 

realização é classificada como um problema para a equipe que a deve realizar. Foram postos 

como obstáculos a falta de profissionais especializados e de transporte para a equipe, como 

revelam os discursos. 

 

As visitas domiciliares aos idosos acamados continuam sendo um problema 
devido as equipes incompletas, sem médicos ou enfermeiros, carência de 
transporte e também de médicos geriatras. Em relação à visita domiciliar 
também há uma dificuldade porque eles não querem deixar de atender um 
paciente de sua área (especialistas) pra atender em uma área desconhecida. O 
tempo não é hábil nem pra resolver nem pras visitas domiciliares, porque 
muitos esperam em casa o atendimento e por falta de carro essa visita não 
acontece, então o tempo não é hábil nem pra visita domiciliar desse idoso 
(ESF1, ESF5). 
 
Não temos transporte específico para o deslocamento desses pacientes 
idosos. Durante uma visita domiciliar em um idoso com uma escara no 
glúteo, não podemos fazer um curativo adequado por que não tem material 
necessário, portanto quando visitamos esse idoso, ele está com a úlcera 
maior e em outros locais com no calcâneo e ai como é que fica essa 
assistência (ESF1, ESF2). 

 

Entende-se por atenção domiciliar a idosos um conjunto de ações realizadas por 

uma equipe interdisciplinar no domicílio do usuário/família, com base no diagnóstico da 
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realidade em que está inserido, de seus potenciais e limitações. Articulam promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, favorecendo assim, o desenvolvimento e 

adaptação de suas funções de maneira a restabelecer sua independência e a preservação de sua 

autonomia. Integram ainda duas modalidades específicas, a internação domiciliar e a 

assistência domiciliar (BRASIL, 2006e). 

Os entrevistados exprimem a necessidade de possuir profissionais especialistas no 

cuidado com o idoso para a realização da visita domiciliar, uma vez que esses usuários 

merecem atenção maior da equipe em razão da sua fragilidade, pois, na maioria das vezes são 

acamados, possuem dificuldade no acesso e locomoção até o serviço de saúde, e pelo fato de 

receber os cuidados de familiares, que por muitas vezes desconhecem a forma correta de lidar 

com esse idoso. Observam-se as necessidades de adaptação e invenções bastante criativas, 

principalmente em âmbito domiciliar, onde é quase um imperativo o cuidado continuado de 

idosos doentes e/ou fragilizados ser executado pela família (GONÇALVES; ALVAREZ, 

2004). 

Em estudo realizado com idosos quanto à hipertensão arterial sistêmica, foi 

observada uma redução significativa dos níveis pressóricos nos idosos acompanhados pelo 

PSF. Esse acompanhamento consistia em consultas com enfermeira, visita domiciliar médica, 

visita domiciliar de enfermagem, participação nos grupos de qualidade de vida, ginástica e 

caminhada (MANO; PIERIN, 2005); ou seja, esse acompanhamento diferenciado, com a 

inclusão das visitas domiciliares e das atividades de promoção à saúde no programa 

tradicional, trouxe benefícios para a saúde da população idosa da região. 

Na RA SM, as visitas domiciliares a idosos foram mencionadas como questões a 

serem discutidas e melhoradas posteriormente, onde a demanda é grande e onde todos são 

prioridade, e também sobre a grande demanda existente dos idosos moradores de rua, dos 

quais não é possível nem mensurar a dimensão, conforme revela a fala. 

 

Então assim, então é uma série de dificuldades que a gente vai driblando, 
mas é claro que pra driblar, o volume é muito grande. Principalmente, esse 
de visita domiciliar, que é muito grande, paciente de 90 anos, entendeu? Nós 
temos pacientes de 90 anos, 95 anos, então assim, é complicado, aí a gente 
tenta priorizar, mas é assim, como é que você vai priorizar de um universo 
que tudo é prioridade? (SM1). 
 

Conseguimos perceber por meio das falas dos participantes do GF da RA SM que 

o idoso perde a prioridade quando ele se insere num universo de prioridade, como no caso das 

visitas domiciliares.  
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Visualizamos na visita domiciliar a necessidade de hierarquizar as prioridades. O 

manual do idoso (BRASIL, 2006b) traz o Apgar de família, que nos permite avaliar sua 

funcionalidade, e conseguir preparar uma programação adequada para as vistas domiciliares. 

Conseguiremos saber quais famílias necessitam de visita domiciliar e com qual frequência 

elas devem ser realizadas, otimizando o serviço e a sua resolubilidade. 

 

 

4.14 A Continuidade do cuidado na assistência ao usuário idoso  

 

 

Este estudo nos clarifica as especificidades na articulação e comunicação entre as 

redes assistenciais de Fortaleza. O DSC apreendido no GF da RA ESF nos revela que o 

encaminhamento para as demais redes assistenciais acontece, porém, o retorno das 

informações não ocorre de forma eficaz. 

 

Todos os que necessitam ser encaminhados, encaminhados sim, atendidos 
nem todos, porque a gente compreende que encaminhado há necessidade de 
um atendimento rápido e que haja a contra-referência e não ocorre. Na 
maioria das vezes a contra-referência é negligenciada de profissional para 
profissional. O profissional de saúde encaminha o paciente, esse paciente 
entra na fila e muitas vezes ele não volta ao posto pra continuar sendo 
atendido mesmo depois de uma cirurgia, ou alguma coisa do tipo, para ser 
acompanhado pela unidade de saúde esse paciente fica perdido depois que 
fica na fila de espera (ESF1, ESF2, ESF3, ESF4, ESF5, ESF6). 

 

Observamos que o usuário não consegue o atendimento na unidade de destino, 

pelo menos no tempo que ele necessita, nem retorna à UBSF, ficando perdido na fila de 

espera. Em algumas situações, o retorno das informações acontece, como quando um idoso 

está inserido em um programa específico: 

 

A não ser que seja um idoso que esteja inserido dentro de um programa que 
seja do interesse e que esteja sendo abordado no momento. Se for um idoso 
que seja tuberculoso e que tenha abandonado o tratamento imediatamente ele 
aparece no sistema como abandono de tratamento, então vão fazer a busca 
ativa, a referência e a contra-referência (ESF2). 

 

Observamos que não é rotineiro o fato de que retornem informações de outras 

redes assistenciais para a RA ESF. Quando ela acontece, estão prevalecendo os interesses do 

serviço, e não do usuário, porquanto o que motivou o repasse de informações é de relevância 
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para a coletividade, e não para o indivíduo específico, sendo o processo negligenciado pelos 

próprios profissionais que atendem esse usuário idoso. 

O idoso é encaminhado a outra rede assistencial quando a UBSF não oferece o 

serviço de que ele necessita, ou seja, quando o usuário precisa de um atendimento mais 

especializado e de tecnologias mais duras do que as oferecidas na atenção básica. É o que 

refere o discurso a seguir. 

 

Para a atenção secundária (referência) é feita através do Sistema de 
Marcação de Consultas e entre as unidades de saúde e feito contato entre 
coordenadores e profissionais através de contato telefônico e ficha de 
referencia e contra-referencia, o mesmo (idoso) é referenciado e colocado 
em fila de espera (ESF3). 

 

Não existe unidade-chave para o referenciamento do idoso. Ele é encaminhado 

conforme as suas necessidades como um usuário comum. O que existe em comum é o 

referenciamento para os profissionais geriatras, que são poucos, o que enseja imensa fila de 

espera de pessoas idosas aguardando um atendimento especializado. Nessa situação, 

observamos uma descontinuidade da linha de cuidado do idoso no percurso pelas redes 

assistenciais, ao ser encaminhado a outro nível de atenção. Observamos estas colocações no 

DSC que se segue. 

 

Não existe uma unidade chave de atendimento especializada para esse idoso, 
onde todos os profissionais pudessem recorrer a essa unidade chave, nós só 
temos esses dois médicos do SENJA dentro da Regional II que fazem o 
atendimento do município e na Regional IV especificamente nós temos o 
Centro de Referência do Idoso que tem um geriatra mas que só atende os 
Idosos que são acompanhados dentro do centro de referência, ou seja não se 
estende nem pra toda a Regional IV imagine pro município de Fortaleza 
(ESF3, ESF4, ESF5, ESF6). 

 

Conforme era previsto, a demanda idosa só aumenta nos serviços de saúde, 

ocasionando escassez nos profissionais devidamente qualificados para atender às necessidades 

desta população. Existem poucos profissionais especializados nas áreas de Geriatria e 

Gerontologia, bem como a temática ainda é pouco explorada na formação dos profissionais 

generalistas dentro das universidades. E o fato de pequeno número de profissionais de saúde 

estarem habilitados a tratar de idosos concorre decisivamente para as dificuldades na 

abordagem adequada desse paciente (LOURENÇO et al., 2005). 

Outro aspecto debatido pelos participantes do grupo focal da RA Estratégia Saúde 

da Família foi o do tempo dispensado para que o atendimento na unidade referenciada ocorra. 
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O discurso a seguir nos mostra a preocupação dos entrevistados com a agilidade no 

atendimento ao idoso. 

 

O tempo que esse processo acontece não é hábil. Quando é atendido, 
dependendo do tipo de especialidade ele vai ser atendido ou não com rapidez 
porque a fila de espera pode ter até três mil pessoas cadastradas. Tudo para o 
idoso tem que ser pra ontem porque a gente não sabe se no futuro ele vai 
existir (ESF2, ESF4, ESF6). 

 

A fila de espera foi um dos pontos discutidos entre os participantes do estudo, em 

especial, o fato de os idosos, apesar da garantia por lei da prioridade nas filas, aguardarem 

longos períodos por um atendimento. O grande problema da espera para o idoso é a sua 

fragilidade. O atendimento ao idoso deve ser ágil e preciso, uma vez que o próprio 

envelhecimento e suas comorbidades aceleram o surgimento de complicações e, 

consequentemente, as incapacidades, comprometimento da qualidade de vida, levando ao 

óbito. 

A RA Especializada recebe usuários das outras redes assistenciais, porém, se este 

necessita de uma nova demanda que não é oferecida pela RA Especializada, retorna à unidade 

básica de Saúde da Família - UBSF na RA Estratégia Saúde da Família, para ser 

redirecionado para o serviço que possa atender a sua necessidade. No caso das instituições de 

reabilitação, o encaminhamento pode ocorrer quando o idoso realiza um procedimento 

hospitalar e existe o retorno para a instituição de origem a fim de que se possa dar 

continuidade ao processo de reabilitação. Observamos que o idoso, neste caso, percorreu três 

níveis de atenção, a RA ESF, RA ESP e RA HOSP, de forma contínua, sem o rompimento da 

linha de cuidado, mesmo que tenha que fazer um caminho de “vaivém”, ir e voltar de uma 

rede assistencial para outra, e este movimento é que fortalece a linha de cuidado, garantindo a 

continuidade do cuidado ao usuário idoso, individualmente. Os discursos a seguir nos 

confirmam estas colocações. 

 

O serviço de referenciamento não acontece aqui no CIDH, pois o paciente 
deve retornar ao nível primário para de lá ser encaminhado para uma 
unidade a qual ele precise ser encaminhado (ESP1). 

 
Às vezes a gente encaminha para o hospital de traumatologia, agora que eu 
me lembrei, precisando fazer uma cirurgia vai e, existe sim a troca de 
informações e depois volta pra fazer a reabilitação (ESP2). 
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Este estudo revela que os profissionais atuantes na RA Especializada visualizam a 

intersetorialidade como um processo importante para a continuidade do cuidado e sua 

melhoria ao idoso. Relatam ainda a inexistência de uma unidade-chave que seja referência no 

atendimento global e cuidado integral do idoso. Os discursos confirmam estas percepções. 

 

Deveria existir com a municipalização um link onde fosse possível as 
unidades trabalharem em intercâmbios visando somente a melhoria desse 
atendimento já que a população em questão é tão sofrida e carente (ESP1). 
 
Não temos nenhuma unidade chave para referenciamento, não tem um local 
pra gente encaminhar (ESP1, ESP2). 

 

Outro ponto externado como importante para o idoso no deslocamento de uma 

rede assistencial para outra, na continuidade do cuidado, é o tempo em que esse deslocamento 

acontece. Em razão da prematuridade da atenção ao idoso em todo o sistema de saúde do 

Brasil, há formação de imensas filas de espera e a consequente demora no atendimento. O 

discurso norteia acerca deste fato: 

 
Se tiver vaga vai ser logo atendida se não demora de 1 a 2 meses depende da 
época, tem época que é rápido e tem época que demora mais (ESP2). 

 

Estudos confirmam que a realidade da infraestrutura brasileira, necessária para 

responder às demandas desse grupo etário, quanto a instalações, programas específicos e 

recursos humanos adequados, quantitativa e qualitativamente, ainda é classificada como 

precária (LOURENÇO et al., 2005). O discurso lista alguns fatores classificados como 

escassos pelos participantes do estudo. 

 

Recursos humanos; instalações adequadas; equipamentos; treinamento; 
apoio dos órgaos gestores e das instituiçoes; falta de serviços especificos 
para o idoso; pouco investimento pelas Secretarias e Ministério da Saúde 
(Sobre o que falta/ESP3). 

 

Foram percebidos como grandes achados positivos na RA ESP: ser oferecido um 

atendimento multiprofissional, considerado como abordagem mais adequada a ser oferecida 

ao idoso; o fato de o usuário ter acesso às tecnologias duras, não mais importantes, porém 

indispensáveis para resolubilidade dos problemas de saúde dos idosos; a visualização da 

continuidade do cuidado sendo operacionalizada nesta rede assistencial. Estes fatores levam à 

percepção, por parte dos profissionais entrevistados, de usuários satisfeitos com o 

atendimento dispensado atualmente. 
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Como fatores limitantes para que a linha de cuidado se fortaleça, temos : a 

fragilidade da Gerontologia, ainda tímida em relação ao rápido envelhecimento populacional; 

a escassez de recursos humanos, físicos e materiais, também responsáveis pela formação da 

fila de espera, pelo despreparo dos profissionais e a consequente redução da resolubilidade 

dos problemas de saúde dos idosos. Reforçamos a importância do envolvimento da família e 

da comunidade para dar continuidade ao cuidado dispensado ao idoso nesta rede assistencial; 

e o acolhimento ainda não ser abordado de forma adequada. Este cenário se configura como o 

de um sistema em adaptação às novas necessidades dos usuários do SUS em razão do rápido 

envelhecimento da população. 

Na RA hospitalar os usuários são direcionados às outras redes assistenciais, 

conforme a necessidade de cada um, mas não ocorre o retorno com relação ao atendimento 

realizado na outra rede assistencial onde foi atendido, perdendo-se o contato com este 

paciente. Não acontece uma continuidade, mas um repasse desses pacientes, sem retorno. Este 

deslocamento acontece quando a instituição não oferece o serviço de que o idoso necessita. 

Quando à especialidade, o exame ou o procedimento não é realizado, ou não há o 

medicamento na instituição de origem. Logo, o idoso é direcionado a outra instituição, da 

mesma rede assistencial ou não, que ofereça o atendimento de que ele precisa. O DSC a 

seguir caracteriza esta relação. 

 

Não, a gente não tem contato com outro hospital, este tipo de informação de 
lá pra cá não existe. Todos que precisam devem ser encaminhados, agora, 
quando eles vão conseguir essa consulta, o atendimento, aí é mais difícil. Só 
quando não tem, acontece de ter uma máquina quebrada, algum exame que 
não é feito aqui. Mas é muito raro. Quando ele pede os exames, geralmente 
são exames que tem aqui. Necessidade de medicação, de alto custo, a gente 
dá, agora necessidades básicas, ele vai pro posto, receber o remédio de 
pressão dele, de diabete, nós não, é lá, porque nossa farmácia aqui é só pra 
alto custo (HOSP1, HOSP2). 

 

Gonçalves e Alvarez (2004) consideram que os serviços gerontogeriátricos ainda 

estão incipientes em sua instalação em nosso meio. Suas atividades carecem de 

sistematização, como também de tecnologias apropriadas de cuidado. Muito ainda está por ser 

criado ou recriado a fim de que tais serviços, programas e instituições efetivamente 

funcionem como uma rede de referência e contrarreferência, permitindo que o atendimento de 

um cliente idoso em um dado serviço venha a desencadear um fluxo ágil de atenção 

continuada. 
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Foi mencionado pelos entrevistados da Rede Assistencial de Urgência e 

Emergência que os usuários são direcionados a outras redes assistenciais, porém, não 

acontece o retorno de informações desse paciente, rompendo-se o vínculo com aquele usuário. 

O discurso seguinte confirma estas reflexões. 

 

Não, não existe retorno, a gente referencia o paciente, aí eles ficam com o 
paciente lá, não tem mais contato com esse paciente (UE1). 

 

O direcionamento desse usuário atendido na Rede Assistencial de Urgência e 

Emergência ocorre quando o serviço não dispensa o cuidado de que ele necessita, logo, o 

idoso é direcionado a um serviço que contemple as suas necessidades de saúde. O discurso 

que se segue reforça esta afirmação. 

 

A referência é de acordo com a necessidade que ele apresentar (UE2). 
 

Foi observado pelos profissionais atuantes na rede assistencial em análise que 

nem sempre esse processo acontece em tempo hábil, ou pelo menos no tempo de que o 

usuário necessita para que não ocorram prejuízos maiores em sua saúde. O discurso abaixo 

revela sobre esse atraso no atendimento ao idoso. 

 

Então esse paciente de AVC, eu já vi pacientes passar de meses na 
emergência, esses pacientes ficam na emergência porque não tem outro 
hospital e nem tem vaga na unidade, já tive experiência de pacientes que 
ficaram meses na emergência, aí vai depender muito da família, que às vezes 
a família corre pra arranjar um hospital pra transferir, mas não existe essa 
rapidez não, o que eu vejo é passando muito tempo (UE1). 

 

Novamente visualizamos a superlotação como obstáculo para se prestar um 

atendimento integral e mais humanizado na Rede Assistencial de Urgência e Emergência. 

Segundo Furtado , Araujo Jr.,  e  Cavalcanti (2004), existem várias causas para o elevado 

número de pacientes na emergência do hospitais do Recife, em razão de vários fatores: 

interesse dos hospitais-escola em garantir elevado número de atendimentos, assegurando 

assim a fonte de internação, como também a permanência como local de experiência para os 

estudantes; manutenção do fluxo financeiro, mediante o sistema de pagamento por consulta; 

acesso mais fácil do que o serviço de atenção primária; suposição, por parte da população, de 

que o médico é mais experiente; desinformação da população sobre o funcionamento dos 

serviços de emergência; consultas negadas na assistência primária; maior longevidade da 
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população, aumentando o número de idosos nos serviços de emergência, o mesmo 

acontecendo com o quantitativo de consultas por afecções leves e crônicas. 

Na RA SM, observamos que nos CAPS Gerais a clientela idosa procura o serviço 

principalmente em razão de transtornos de humor, sendo os mais comuns a ansiedade e a 

depressão, com a presença do sexo feminino. Nos CAPS AD, a população idosa procura o 

serviço para o tratamento do alcoolismo e tabagismo. Foi mencionado ainda pelos 

participantes do estudo o fato de que os mais jovens são atendidos pela dependência de drogas 

ilícitas, enquanto os idosos demandam atenção em relação às drogas permitidas, porém, 

conhecidas como tão deletérias quanto as não permitidas. 

 
A clientela maior assim, de pessoas idosas, seria no grupo de tabagismo e de 
alcoolismo, as drogas ilícitas seria mais assim do jovem, do adulto jovem.O 
transtorno mais comum dessa população, do CAPS geral, é depressão e 
transtorno bipolar, são pessoas idosas e a maioria mulheres (SM1, SM3, 
SM4, SM5). 

 

A RA de Saúde Mental realiza, além do acompanhamento multiprofissional, 

terapia individual e grupal, visita domiciliar e atendimento psicossocial, existindo um 

matriciamento nos CSF, nos casos de transtornos leves, em que são realizados trabalhos de 

escuta, resgate da autoestima, geração de renda e lazer, como nos mostra o discurso a seguir. 

 

E a rede hospitalar é uma rede que também não tem vínculo nem com a 
atenção básica, nem com a saúde mental, hoje a gente tem o apoio matricial, 
a saúde mental e a atenção básica, que fez nos aproximarmos mais, e 
dialogarmos. Mas nós não temos diálogo, por exemplo, com a internação de 
um idoso que tá com síndrome de abstinência alcoólica (SM4, SM5). 

 

Já a RA ESF e a RA SM, com o matriciamento, estreitaram seus vínculos, 

efetivando não só o encaminhamento e o acompanhamento dos usuários, mas também as 

relações intersetoriais, e estão trabalhando em conjunto num modelo usuário-centrado. 

 

Com a história do matriciamento, estreitou mais esses vínculos. Então hoje é 
muito mais fácil. Não é o ideal. Talvez não esteja perto desse ideal, mas 
melhorou. A gente sempre faz o referenciamento pra Unidade Básica de 
Saúde quando precisa de exames. Quando necessário, os psiquiatras já 
pedem, né, nós não temos uma unidade-chave, existe o núcleo de idoso, e em 
cada Unidade de Saúde da Regional existe, dentro da equipe de saúde da 
família, uma pessoa que cuida da saúde do idoso, dentro daquela equipe tem 
uma enfermeira, que cuida da saúde do idoso. Então, quando a gente precisa 
referendar, o CAPS liga pra Unidade, e a Unidade entra em contato com esse 
profissional de referência, que cuida da saúde do idoso do território. E os 
lugares que tem pra encaminhar, que é a Universidade Federal, lá com o 
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atendimento do núcleo, e o CENJA, é uma demanda muito grande (SM1, 
SM3, SM4, SM5). 

 

Observamos, pois, na realidade atual, encaminhamentos idealizados com 

perspectivas promissoras à população idosa, para que se beneficie de um adequado 

atendimento de saúde ao longo de seu processo de vida. Desafios imensos e inumeráveis, no 

entanto, se apresentam na área da operacionalização das normatizações, as quais dependem, 

entre muitos fatores, de recursos institucionais físico-financeiros, de recursos humanos 

capacitados e gestão continuada de serviços implantados (GONÇALVES; ALVAREZ, 2004). 

No período da gestão em análise, a RA Saúde Mental foi ampliada e fortemente 

equipada com recursos físicos e humanos, com a finalidade de implementar a Política 

Municipal de Saúde Mental, baseada nos princípios da reforma psiquiátrica. A RA SM foi 

reestruturada, ampliando o número de CAPS na cidade de Fortaleza de três para 14, como 

também o número de profissionais, que, de 54 nas três equipes existentes (CAPS Geral SER 

III, CAPS Geral SER IV e CAPS Geral SER VI), passou para 333 profissionais, além da 

criação de CAPS – centros de atenção psicossocial voltados para o atendimento infantil 

(CAPSi) e dependência química (CAPSad). Este último é de grande importância para os 

idosos etilistas e tabagistas (FORTALEZA, 2009). 

 

 

4.15 Tempo é precioso para o idoso 

 

 

Dentre os fatores mencionados como desencadeadores da lentidão no atendimento 

ao idoso quando o ele é direcionado a outro serviço, em outra rede assistencial, foi apontado 

pelos gestores da RA SM o fato de que a superlotação dos serviços e o aumento da demanda 

idosa nos serviços de saúde ensejam imensas filas de idosos, e conseqüente demora no 

atendimento. Os discursos a seguir exemplificam este achado. 

 

A lista de espera deve ter uns três mil pacientes, na fila de só idoso! Se você 
pede à coordenadora pra dar prioridade, ela vai dar prioridade, vai, só que 
ele tá com mais mil na frente dele, com prioridade (SM4, SM5). 

 
Ele me disse ontem que a ressonância foi marcada pro dia dezessete desse 
mês. E a gente tem um ano que a médica geriatra saiu do CAPS. Se ele 
tivesse de ter morrido, ele já tinha morrido (SM5). 
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O relator deste discurso referia-se a um idoso que estava precisando realizar um 

exame de imagem solicitado por uma médica que há um ano não trabalhava mais na 

instituição, ou seja, ele só conseguiu agendar o exame pra um período maior do que um ano. 

Tal situação resulta de um sistema ambulatorial ou hospitalar com uma demanda maior do 

que a oferta de serviços, dificultando o acesso dos usuários a estes serviços. O acesso é um 

indicador da qualidade e resolubilidade do sistema de saúde, determinante de relevância para 

o cumprimento do tratamento indicado, sendo a falta de acesso uma causa frequente de 

retorno de pacientes aos serviços de saúde (ARRAIS et al., 2005). 

Paniz et al.(2008) realizaram um estudo comparativo entre as regiões Sul e 

Nordeste do Brasil sobre o acesso de adultos e idosos a medicamentos prescritos. A 

prevalência de acesso a medicamentos de uso contínuo em adultos foi de 81% e, em idosos, 

de 87%, logo os idosos têm mais facilidade de adquirir medicamentos de uso contínuo, ou 

seja, os destinados ao tratamento de doenças crônico-degenerativas. O maior acesso entre os 

idosos do Sul foi daqueles com maior escolaridade; entre os idosos do Nordeste, os com 

maior idade, maior escolaridade, não fumantes, vínculo com a Unidade Básica de Saúde e 

modelo de atenção Programa Saúde da Família (PSF). Os resultados revelam importante 

iniquidade entre estas regiões, reforçando a necessidade de políticas para ampliar o acesso, 

principalmente para populações de menor poder aquisitivo. 

 

 

4.16 A Precariedade dos recursos públicos 

 

 

Os participantes da RA HOSP expressaram como justificativa para as deficiências 

do serviço municipal de saúde a precariedade dos recursos físicos, materiais e humanos; mais 

especificamente, materiais, insumos, equipamentos e instalações. O discurso a seguir torna 

claras as deficiências estruturais da Rede Assistencial Hospitalar. 

 

O Hospital César Carls não tem área física, e a gente pediu ao Estado, para 
desapropriar algumas das casas da região aqui, para funcionar como o 
Centro, ligado ao Hospital, administrado pelo hospital, mas que seja só 
voltado só ao idoso. Nossos ambulatórios aqui são extremamente deficientes, 
então, não é um Centro do Idoso, é só um ambulatório de geriatria para 
necessidade do idoso, certo. Necessidade de material e equipamento, não é! 
(HOSP2). 
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Observamos que os hospitais da rede têm pontos a serem trabalhados, como a área 

física e sua manutenção, recursos humanos e a sua capacitação, e clarificar questões 

emergentes, como o acolhimento, o atendimento usuário-centrado, bem como as próprias 

conquistas políticas na área do envelhecimento. 

Há também achados a comemorar, como a atenção multiprofissional de que o 

idoso necessita, discursos que apontam na direção da universalidade e equidade no 

atendimento, a ação intersetorial, resultando na satisfação do usuário percebida pelos 

profissionais de saúde. 

A linha de cuidado fragiliza-se, rompendo a continuidade do cuidado quando o 

usuário se perde no caminho às demais redes assistenciais. Percebemos que a Rede 

Assistencial Hospitalar se encontra mais distante em relação aos ajustes necessários para 

dispensar uma atenção continuada ao idoso, decorrente de dificuldades estruturais e 

operacionais que a rede enfrenta, bem como da grande demanda proveniente das outras redes 

assistenciais de todo o Estado e do Município de Fortaleza. 

Como em todo o sistema de saúde brasileiro, foram ressaltadas pelos entrevistados 

da Rede Assistencial da Saúde Mental as deficiências estruturais, de recursos materiais, 

presentes no dia a dia do serviço. O discurso a seguir especifica estes relatos. 

 

Nós não temos pernas, nós não temos carros pra fazer as visitas domiciliares 
que nós precisamos. Às vezes, quando é perto, vai no carro mesmo próprio 
da gente, pra resolver, entendeu? mas assim, é claro que dentro desse 
universo ficam pessoas que estão precisando e que a gente acaba não 
chegando. Os hospitais psiquiátricos de Fortaleza, eles nem têm UTI, nem 
tem lugar pra fazer exame, não tem clínico, na maioria, entendeu? (SM1, 
SM2, SM4). 

 
Os motivos apontados para a ruptura na continuidade do tratamento de usuários da 

Rede Assistencial de Saúde Mental de Campinas (AMARAL, 1995) referiram-se a aspectos 

de infraestrutura dos serviços (escassez de recursos humanos; falta de medicação, de veículos 

para visita domiciliar, dentre outros) e a aspectos conceituais (inconsistência entre a política 

proposta e a implementada e indefinição do referencial teórico e das tecnologias de tratamento 

a serem utilizadas), reforçando a importância dos recursos públicos para a garantia da 

continuidade do cuidado. 

Oliveira, Caiaffa e Cherchiglia (2008) mencionam ainda que falhas na 

continuidade do tratamento para os portadores de transtorno mental afetam negativamente os 

resultados obtidos pelos pacientes, ensejando um gasto maior dos recursos dos serviços e se 

relacionando às altas taxas de suicídio entre os pacientes. 
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Com relação aos hospitais psiquiátricos, foram expostas pelos participantes deste 

estudo algumas deficiências com relação à infraestrutura oferecida. Lucchesi e Malik (2009) 

lembram que existe a unidade psiquiátrica em hospital geral como alternativa para aos 

hospitais psiquiátricos para o tratamento dos portadores de transtornos mentais severos em 

quadro agudo. Comenta, ainda, que o pequeno número de unidades psiquiátricas em hospitais 

gerais resulta da dificuldade para a sua implantação, em virtude da limitação de ordem 

estratégica, ou seja, a falta de uma política afirmativa para essas unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com este ensaio, conseguimos captar alguns aspectos da linha de cuidado do 

idoso e como esta acontece nas cinco redes assistenciais de Fortaleza. Após a caracterização 

da linha de cuidado do idoso em cada rede assistencial, podemos refletir, então, sobre a linha 
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de cuidado como um todo, no modelo assistencial de saúde do Município, bem como 

compreender como o idoso percorre esta malha de cuidado. 

Podemos confirmar com este estudo que a porta de entrada do usuário idoso é, 

principalmente, a Rede Assistencial Estratégia Saúde da Família, por meio dos centros de 

saúde ou unidades básicas de Saúde da Família, como normalmente acontece em municípios 

com uma Rede de Atenção Básica fortalecida. Este é o primeiro contato do idoso com o 

serviço de saúde. É possível também que esse contato ocorra num outro nível de atenção, 

como nas Redes Assistenciais Hospitalar ou de Urgência e Emergência, sendo mais comum 

em municípios onde a Rede de Atenção Básica deficiente, onde o idoso não procura o serviço 

de atenção primária, ou ainda não ocorreu a sua captação pela equipe da Estratégia Saúde da 

Família, e ele procura o serviço de saúde apenas em situações mais graves, exigindo um 

atendimento avançado nas demais redes assistenciais. Isso pode ocorrer em áreas descobertas 

pelo PSF ou em municípios onde a Estratégia Saúde da Família ainda não está consolidada. 

Atualmente, no Programa de Saúde do Idoso, da Secretaria Municipal de Saúde 

Fortaleza, há profissionais em cada CSF responsáveis pelo cuidado ao idoso, bem como 

coordenações em cada Secretaria Executiva Regional. Desta forma, tenta-se instituir a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, com enfoque na consolidação do Estatuto do Idoso em 

parceria intersetorial. Toda essa equipe de profissionais está empenhada em ofertar a esta 

população: promoção da saúde, prevenção de doenças, detecção precoce de agravos, 

treinamento de profissionais e cuidadores informais, buscando, em parceria com outros 

setores, a consolidação dos direitos adquiridos dos usuários idosos, uma vez que a questão do 

envelhecimento populacional é puramente intersetorial. 

Observamos que a linha de cuidado na RA ESF ainda é frágil, pois ela tece alguns 

vínculos bem firmes, como os com a RA SM, porém, o fio não consegue chegar a outras redes 

assistenciais, ou, quando chega, não consegue voltar para a continuidade do cuidado na rede 

assistencial de origem. A linha de cuidado do idoso na RA ESF caracteriza-se como um 

serviço em transição, de um modelo assistencial voltado para o perfil epidemiológico que 

havia anteriormente, o da alta taxa de fecundidade e das doenças infectocontagiosas, para um 

novo cenário, o do envelhecimento da população e do aumento das doenças crônico-

degenerativas. Apesar de estar caminhando na direção certa, com alguns avanços específicos, 

contingentes e essenciais, ainda visualizamos a permanência de algumas características do 

antigo modelo de assistência à saúde. 

A RA ESP recebe usuários provenientes de outras redes assistenciais, mas quando 

as necessidades do idoso não podem ser abordadas, eles são encaminhados para um 



118 
 

atendimento em outra rede assistencial. O retorno de informações para a RA ESP acontece 

nas ABCRs, uma vez que se faz necessária para a continuidade do processo de reabilitação. 

Outra informação de destaque na RA ESP é o fato de existirem linhas de cuidado específicas 

constituindo a linha de cuidado do idoso. 

A RA Hospitalar é responsável pela atenção em nível secundário, ou seja, quando 

o problema de saúde já está instalado, e demanda cuidados mais contínuos e uma estrutura 

material e de equipamentos que a Rede da Atenção Básica e o domicílio não oferecem.  

Com relação à continuidade do cuidado, quando a instituição de origem não 

consegue atender às necessidades daquele usuário, ele é direcionado a outra rede, mas não 

existe o retorno de informações ou do usuário, pois ele vai e não volta, rompendo a linha de 

cuidado. A RA Hospitalar, no entanto, mostra-se como ponto final da linha de cuidado, não se 

mantendo um acompanhamento do idoso, “devolvendo-o” para as redes assistenciais que 

possuem condições organizacionais para isso, pois não é responsabilidade desta rede manter 

acompanhamento do estado de saúde deste idoso. 

Para uma continuidade efetiva, se fazem necessários, não só o direcionamento do 

indivíduo, mas também informações referentes às suas condições de saúde, para que seja 

oferecido um atendimento direcionado e adequado àquele usuário em particular, ou seja, 

possibilitando a integralidade do cuidado e a prestação de um cuidado integral ao idoso. 

A RA de Urgência e Emergência é o sistema responsável pelo pronto-atendimento 

do idoso, desde a remoção, do local em que ele se encontra em situação de risco, até o 

atendimento no hospital de urgência e emergência e resolução do estado de instabilidade em 

sua saúde.  

Não foi comentado sobre o repasse de informações da RA de Urgência e 

Emergência para as demais redes assistenciais, porém, percebe-se, por meio da análise dos 

discursos dos profissionais das outras redes, que é deficiente. A retenção de informações 

sobre o estado de saúde dos idosos nesta rede assistencial quebra a continuidade da linha de 

cuidado do idoso no sistema de saúde, comprometendo a assistência oferecida pela rede 

assistencial de destino e a integralidade no cuidado. 

Observamos na RA SM a presença de características de um modelo de cuidado 

com ênfase no território, uma vez que suas ações envolvem não só o universo da família e da 

comunidade, mas também toda uma rede intersetorial, numa abordagem integral e mais 

humanizada. 

È necessária uma rede social de apoio fortalecida para o devido acolhimento desse 

usuário idoso com transtornos mentais na comunidade, bem como para o devido 
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acompanhamento e a garantia da sua reinserção social. A relação intersetorial é reconhecida 

como uma malha de cuidados a ser tecida no dia a dia dos serviços de saúde, e, quanto mais 

estreitos estes vínculos, mais fortalecida é a rede, garantindo a continuidade e a integralidade 

do cuidado. 

A Rede Assistencial de Saúde Mental articula a sua linha de cuidado do idoso de 

forma ímpar. Ela consegue envolver a RA ESF e outros setores numa atenção integrada ao 

idoso. Observamos que as informações não retornam das demais redes assistenciais quando o 

idoso é encaminhado para elas, ou por ele não haver conseguido o atendimento, ou porque a 

informação não chega mesmo, onde a linha de cuidado se rompe. Vale ressaltar que é a única 

rede assistencial que tece uma linha de cuidado fortalecida com outros setores, expressando 

sua consciência de intersetorialidade e integralidade do cuidado. 

Ao analisarmos a linha de cuidado do idoso nas cinco redes assistenciais de saúde 

de Fortaleza, percebemos primeiramente a inexistência de um cuidado direcionado ao usuário 

idoso, exceto aquele dispensado pelo Centro de Atenção ao Idoso, o CAI/UFC, ao idoso 

portador de demência, e pelo HGCC. Observamos também a dificuldade dos serviços e do 

sistema como um todo em priorizar o atendimento do idoso, com enfoque para as filas de 

espera de idosos. 

Notamos o surgimento de dois grupos de serviços, os que estão mais próximos da 

comunidade e conseguem acompanhar a saúde da comunidade, e os serviços que prestam um 

atendimento circunstancial e devolvem os usuários ao primeiro grupo de serviços. Integram o 

primeiro grupo a RA ESF, a RA SM com os CAPS, e a RA ESP ou Ambulatorial; no segundo 

grupo, temos a RA HOSP, constituída, além dos hospitais gerais, pelos hospitais de urgência e 

emergência e pelos hospitais psiquiátricos. O SAMU fica entre estes serviços, responsável 

pelo cuidado de transporte, temporário, entre os dois grupos.  

Sobre a linha de cuidado, podemos observar que ela acontece, mas de forma ainda 

tímida e com falhas. O idoso consegue percorrer as cinco redes assistenciais de saúde de 

Fortaleza, porém, de forma lenta, enfrentando filas de espera no meio do caminho. Vemos 

ainda a dificuldade do retorno do idoso para o seu local de origem quando identificamos as 

deficiências do sistema de retorno de informações para a instituição de origem. O acesso 

existe e é livre, mas o sistema de saúde ainda não conseguiu se organizar para que a linha de 

cuidado seja eficaz, o que é esperado. Para o fortalecimento da malha de cuidados do idoso, 

seria necessário um eficaz repasse de informações do segundo grupo de serviços para o 

primeiro, para que a rede de acompanhamento do idoso possa dar continuidade ao cuidado na 

comunidade. 
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Os países desenvolvidos levaram décadas para se organizar e prestar um 

atendimento adequado aos seus idosos. Fortaleza e todo o País estão em um momento de 

ajustes no sistema de saúde, com o objetivo de atender a todos, conforme a necessidade de 

cada um, com enfoque nessa crescente população idosa. Tal preocupação fica evidente 

quando observamos, a cada dia, os olhos dos governantes voltados para o evento do 

envelhecimento, o que ainda é muito pouco diante do nosso número de idosos, mas é o 

pontapé inicial do que tem por vir. 

Dentre os principais achados deste estudo, podemos destacar que existem linhas 

de cuidado dentro da grande linha de cuidado de todo o modelo assistencial; e que essa malha 

de cuidados ainda é frágil, e alguns fios se desalinham, ou se rompem. São coisas que 

acontecem no aprendizado, pois estamos aprendendo a cuidar do idoso, a direcionar este 

cuidado a ele. Fortaleza está numa fase de adaptação ao seu perfil populacional, bem como o 

Brasil e outros países em desenvolvimento.  

Ainda conseguimos, por meio da análise da linha de cuidado do idoso, avaliar o 

desempenho das redes assistenciais de saúde, ao prestar atendimento a esta população. Este 

ensaio aponta para meios de avaliar o sistema vigente, mostrando onde o desempenho do 

sistema está operando bem, onde há problemas, onde está avançando, onde não avançou, 

quais os processos que estão sendo desenvolvidos consoante as informações de profissionais 

que operam esse serviço diariamente.  
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Estamos desenvolvendo uma pesquisa entrevistando profissionais do SUS de Fortaleza. Assim, estou 
lhe convidando para participar do estudo “A Linha de Cuidado do Idoso nas Redes Assistenciais de Fortaleza”. 

Informo que esta pesquisa será realizada com profissionais da rede municipal de saúde de Fortaleza. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar a linha de cuidado do idoso na Rede Assistencial da Estratégia Saúde da 
Família na percepção dos profissionais atuantes neste cenário. Com este estudo vamos conhecer melhor o 
cuidado destinado ao idoso em Fortaleza e poder direcionar mudanças, por meio da tomada de decisão, na saúde 
do idoso do município. 

Se você concordar em responder algumas perguntas sobre esse assunto, gostaria de pedir permissão 
para gravar a nossa conversa, pois assim eu não perderei nada do que você me falar. Gostaria de dizer que a sua 
participação é voluntária, participa se quiser. Pelo fato de aceitar participar da nossa pesquisa você não receberá 
nenhum dinheiro em troca da nossa entrevista. Caso não desejar participar do estudo você não sofrerá nenhuma 
punição. 

Não sofrerá riscos ao relatar sobre a sua visão em relação à linha de cuidado do idoso no município de 
Fortaleza. No entanto, caso isso lhe cause desconforto, poderá solicitar a saída da entrevista. 

Será uma entrevista ou conversa em grupos, ou seja, grupo focal, aonde você e outros profissionais 
discutirão sobre a linha de cuidado do idoso. O grupo focal acontecerá no Laboratório de Comunicação - 
Labcom situado no Departamento de Enfermagem da UFC, na Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  

Informo-lhes que os dados obtidos na sua entrevista serão somados aos de outros participantes e serão 
apresentados em dissertação de mestrado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
UFC, sempre omitindo o seu nome, ou qualquer informação que possa lhe identificar. 

Caso tenha alguma dúvida posteriormente, poderá entrar em contato com a pesquisadora Carla 
Targino, no tel: 3366-8045, e-mail: carlatsb@bol.com.br. Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua Coronel 
Nunes Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone 3366-8338. 

Em face aos motivos acima mencionados gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 
cooperação, a qual desde já agradeço.  
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 
Pesquisadora 
 
_________________________________________ 
Profissional que aplicou o termo 
 
Declaro que tomei conhecimento do estudo “A Linha de Cuidado do idoso nas Redes Assistenciais de 
Fortaleza”, realizado pela pesquisadora Carla Targino. Compreendi os seus objetivos, concordo em participar da 
pesquisa e declaro que não me oponho que a entrevista seja gravada. 
Fortaleza, ___ de _______________ de 2009. 
 
_____________________________________ 
Participante da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa entrevistando profissionais do SUS de Fortaleza. Assim, estou 
lhe convidando para participar do estudo “A Linha de Cuidado do Idoso nas Redes Assistenciais de Fortaleza”. 

Informo que esta pesquisa será realizada com profissionais da rede municipal de saúde Fortaleza. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar a linha de cuidado do idoso na Rede Assistencial Especializada ou 
Ambulatorial na percepção dos profissionais atuantes neste cenário. Com este estudo vamos conhecer melhor o 
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cuidado destinado ao idoso em Fortaleza e poder direcionar mudanças, por meio da tomada de decisão, na saúde 
do idoso do município. 

Se você concordar em responder algumas perguntas sobre esse assunto, gostaria de pedir permissão 
para gravar a nossa conversa, pois assim eu não perderei nada do que você me falar. Gostaria de dizer que a sua 
participação é voluntária, participa se quiser. Pelo fato de aceitar participar da nossa pesquisa você não receberá 
nenhum dinheiro em troca da nossa entrevista. Caso não desejar participar do estudo você não sofrerá nenhuma 
punição. 

Não sofrerá riscos ao relatar sobre a sua visão em relação à linha de cuidado do idoso no município de 
Fortaleza. No entanto, caso isso lhe cause desconforto, poderá solicitar a saída da entrevista. 

Será uma entrevista ou conversa em grupos, ou seja, grupo focal, aonde você e outros profissionais 
discutirão sobre a linha de cuidado do idoso. O grupo focal acontecerá no Laboratório de Comunicação - 
Labcom situado no Departamento de Enfermagem da UFC, na Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  

Informo-lhes que os dados obtidos na sua entrevista serão somados aos de outros participantes e serão 
apresentados em dissertação de mestrado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
UFC, sempre omitindo o seu nome, ou qualquer informação que possa lhe identificar. 

Caso tenha alguma dúvida posteriormente, poderá entrar em contato com a pesquisadora Carla 
Targino, no tel: 33668045, e-mail: carlatsb@bol.com.br. Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua Coronel 
Nunes Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone 3366-8338. 

Em face aos motivos acima mencionados gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 
cooperação, a qual desde já agradeço.  
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 
Pesquisadora 
 
_________________________________________ 
Profissional que aplicou o termo 
 
Declaro que tomei conhecimento do estudo “A Linha de Cuidado do idoso nas Redes Assistenciais de 
Fortaleza”, realizado pela pesquisadora Carla Targino. Compreendi os seus objetivos, concordo em participar da 
pesquisa e declaro que não me oponho que a entrevista seja gravada. 
Fortaleza, ___ de _______________ de 2009. 
 
_____________________________________ 
Participante da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa entrevistando profissionais do SUS de Fortaleza. Assim, estou 

lhe convidando para participar do estudo “A Linha de Cuidado do Idoso nas Redes Assistenciais de Fortaleza”. 
Informo que esta pesquisa será realizada com profissionais da rede municipal de saúde de Fortaleza. O 

objetivo deste trabalho é caracterizar a linha de cuidado do idoso na Rede Assistencial Hospitalar na percepção 
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dos profissionais atuantes neste cenário. Com este estudo vamos conhecer melhor o cuidado destinado ao idoso 
em Fortaleza e poder direcionar mudanças, por meio da tomada de decisão, na saúde do idoso do município. 

Se você concordar em responder algumas perguntas sobre esse assunto, gostaria de pedir permissão 
para gravar a nossa conversa, pois assim eu não perderei nada do que você me falar. Gostaria de dizer que a sua 
participação é voluntária, participa se quiser. Pelo fato de aceitar participar da nossa pesquisa você não receberá 
nenhum dinheiro em troca da nossa entrevista. Caso não desejar participar do estudo você não sofrerá nenhuma 
punição. 

Não sofrerá riscos ao relatar sobre a sua visão em relação à linha de cuidado do idoso no município de 
Fortaleza. No entanto, caso isso lhe cause desconforto, poderá solicitar a saída da entrevista. 

Será uma entrevista ou conversa em grupos, ou seja, grupo focal, aonde você e outros profissionais 
discutirão sobre a linha de cuidado do idoso. O grupo focal acontecerá no Laboratório de Comunicação - 
Labcom situado no Departamento de Enfermagem da UFC, na Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  

Informo-lhes que os dados obtidos na sua entrevista serão somados aos de outros participantes e serão 
apresentados em dissertação de mestrado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
UFC, sempre omitindo o seu nome, ou qualquer informação que possa lhe identificar. 

Caso tenha alguma dúvida posteriormente, poderá entrar em contato com a pesquisadora Carla 
Targino, no tel: 33668045, e-mail: carlatsb@bol.com.br. Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua Coronel 
Nunes Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone 3366-8338. 

Em face aos motivos acima mencionados gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 
cooperação, a qual desde já agradeço.  
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 
Pesquisadora 
 
_________________________________________ 
Profissional que aplicou o termo 
 
Declaro que tomei conhecimento do estudo “A Linha de Cuidado do idoso nas Redes Assistenciais de 
Fortaleza”, realizado pela pesquisadora Carla Targino. Compreendi os seus objetivos, concordo em participar da 
pesquisa e declaro que não me oponho que a entrevista seja gravada. 
Fortaleza, ___ de _______________ de 2009. 
 
_____________________________________ 
Participante da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE D 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa entrevistando profissionais do SUS de Fortaleza. Assim, estou 

lhe convidando para participar do estudo “A Linha de Cuidado do Idoso nas Redes Assistenciais de Fortaleza”. 
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Informo que esta pesquisa será realizada com profissionais da rede municipal de saúde de Fortaleza. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar a linha de cuidado do idoso na Rede Assistencial de Urgência e 
Emergência na percepção dos profissionais atuantes neste cenário. Com este estudo vamos conhecer melhor o 
cuidado destinado ao idoso em Fortaleza e poder direcionar mudanças, por meio da tomada de decisão, na saúde 
do idoso do município. 

Se você concordar em responder algumas perguntas sobre esse assunto, gostaria de pedir permissão 
para gravar a nossa conversa, pois assim eu não perderei nada do que você me falar. Gostaria de dizer que a sua 
participação é voluntária, participa se quiser. Pelo fato de aceitar participar da nossa pesquisa você não receberá 
nenhum dinheiro em troca da nossa entrevista. Caso não desejar participar do estudo você não sofrerá nenhuma 
punição. 

Não sofrerá riscos ao relatar sobre a sua visão em relação à linha de cuidado do idoso no município de 
Fortaleza. No entanto, caso isso lhe cause desconforto, poderá solicitar a saída da entrevista. 

Será uma entrevista ou conversa em grupos, ou seja, grupo focal, aonde você e outros profissionais 
discutirão sobre a linha de cuidado do idoso. O grupo focal acontecerá no Laboratório de Comunicação - 
Labcom situado no Departamento de Enfermagem da UFC, na Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  

Informo-lhes que os dados obtidos na sua entrevista serão somados aos de outros participantes e serão 
apresentados em dissertação de mestrado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
UFC, sempre omitindo o seu nome, ou qualquer informação que possa lhe identificar. 

Caso tenha alguma dúvida posteriormente, poderá entrar em contato com a pesquisadora Carla 
Targino, no tel: 33668045, e-mail: carlatsb@bol.com.br. Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua Coronel 
Nunes Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone 3366-8338. 

Em face aos motivos acima mencionados gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 
cooperação, a qual desde já agradeço.  
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 
Pesquisadora 
 
_________________________________________ 
Profissional que aplicou o termo 
 
Declaro que tomei conhecimento do estudo “A Linha de Cuidado do idoso nas Redes Assistenciais de 
Fortaleza”, realizado pela pesquisadora Carla Targino. Compreendi os seus objetivos, concordo em participar da 
pesquisa e declaro que não me oponho que a entrevista seja gravada. 
Fortaleza, ___ de _______________ de 2009. 
 
_____________________________________ 
Participante da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE E 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa entrevistando profissionais do SUS de Fortaleza. Assim, estou 
lhe convidando para participar do estudo “A Linha de Cuidado do Idoso nas Redes Assistenciais de Fortaleza”. 

Informo que esta pesquisa será realizada com profissionais da rede municipal de saúde de Fortaleza. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar a linha de cuidado do idoso na Rede Assistencial da Saúde Mental na 
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percepção dos profissionais atuantes neste cenário. Com este estudo vamos conhecer melhor o cuidado destinado 
ao idoso em Fortaleza e poder direcionar mudanças, por meio da tomada de decisão, na saúde do idoso do 
município. 

Se você concordar em responder algumas perguntas sobre esse assunto, gostaria de pedir permissão 
para gravar a nossa conversa, pois assim eu não perderei nada do que você me falar. Gostaria de dizer que a sua 
participação é voluntária, participa se quiser. Pelo fato de aceitar participar da nossa pesquisa você não receberá 
nenhum dinheiro em troca da nossa entrevista. Caso não desejar participar do estudo você não sofrerá nenhuma 
punição. 

Não sofrerá riscos ao relatar sobre a sua visão em relação à linha de cuidado do idoso no município de 
Fortaleza. No entanto, caso isso lhe cause desconforto, poderá solicitar a saída da entrevista. 

Será uma entrevista ou conversa em grupos, ou seja, grupo focal, aonde você e outros profissionais 
discutirão sobre a linha de cuidado do idoso. O grupo focal acontecerá no Laboratório de Comunicação - 
Labcom situado no Departamento de Enfermagem da UFC, na Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo.  

Informo-lhes que os dados obtidos na sua entrevista serão somados aos de outros participantes e serão 
apresentados em dissertação de mestrado ao Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
UFC, sempre omitindo o seu nome, ou qualquer informação que possa lhe identificar. 

Caso tenha alguma dúvida posteriormente, poderá entrar em contato com a pesquisadora Carla 
Targino, no tel: 33668045, e-mail: carlatsb@bol.com.br. Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, Rua Coronel 
Nunes Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, telefone 3366-8338. 

Em face aos motivos acima mencionados gostaria muito de poder contar com a sua valiosa 
cooperação, a qual desde já agradeço.  
Atenciosamente, 
 
_________________________________________ 
Pesquisadora 
 
_________________________________________ 
Profissional que aplicou o termo 
 
Declaro que tomei conhecimento do estudo “A Linha de Cuidado do idoso nas Redes Assistenciais de 
Fortaleza”, realizado pela pesquisadora Carla Targino. Compreendi os seus objetivos, concordo em participar da 
pesquisa e declaro que não me oponho que a entrevista seja gravada. 
Fortaleza, ___ de _______________ de 2009. 
 
_____________________________________ 
Participante da pesquisa 
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