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"Se não acumulaste na juventude, como queres encontrar tua velhice? 
Como é belo para os cabelos brancos saber julgar e para os anciãos 
conhecer o conselho! Como é bela a sabedoria dos anciãos e nas 
pessoas honradas, a reflexão e o conselho! A coroa dos anciãos é uma 
rica experiência; a sua glória, o temor do Senhor".  
 

(Eclo 25, 3-6) 
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FREITAS, Cibelly Aliny Siqueira Lima. O idoso vítima de violência: desafios do sistema 
de saúde para o enfrentamento do fenômeno. 2011. 189f. Tese (Doutorado em 
Enfermagem) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Fortaleza. 

 
RESUMO  

 
 

No Brasil a representatividade dos grupos etários no total da população em 2010 é menor que 
a observada em 2000 para todas as faixas com idade até	  25	  anos, ao passo que os demais	  
grupos	   etários aumentaram suas participações na última década. Isso demonstra o 
alargamento do topo da pirâmide etária, onde houve um crescimento da participação relativa 
da população com 65	  anos	  ou	  mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e 
chegando a 7,4% em 2010 (IBGE, 2011). Os dados demográficos mostram a necessidade 
urgente de mudanças que resultem na efetivação das políticas públicas de atenção ao idoso, 
especialmente àquele vitima de violência, pois este agravo tem se destacado no processo 
saúde e adoecimento desta população. Diante dessa realidade, desenvolvemos esta pesquisa 
com o objetivo de compreender o modelo de atenção à saúde do idoso vítima de violência no 
sistema de saúde de Sobral, Ceará, considerando os princípios da integralidade. Para tanto, 
realizamos um estudo compreensivo, de natureza qualitativa com profissionais que 
representam os segmentos gestão e atenção no sistema de saúde de Sobral, Ceará, Brasil, 
constituindo-se de seis coordenadores da gestão colegiada, seis enfermeiros e cinco agentes 
comunitários de saúde. As informações foram coletadas no período de outubro/2010 a 
março/2011 através da técnica do Círculo Hermenêutico Dialético (CHD) adaptado por 
Oliveira (2007) e submetidas à análise do discurso. Esta pesquisa incorporou os princípios da 
Bioética, conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados 
evidenciaram que o sistema de saúde de Sobral apresenta um modelo de atenção ao idoso 
vítima de violência que conhece o fenômeno e o reconhece como uma realidade que se 
intensifica no município de Sobral, Ceará, apresentando as mais diversas formas de maus-
tratos. Esta atenção aparece negligenciada, nos discursos dos depoentes porque o sistema não 
atende o idoso na sua totalidade, denunciando dificuldades na operância do princípio da 
Integralidade. Considerando o contexto situacional do idoso que sofre violência em Sobral, o 
modelo de atenção à saúde impresso nos discursos dos profissionais e as diretrizes do Estatuto 
do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e Pacto pela Saúde, observamos que as 
políticas estudadas são contempladas apenas parcialmente, tendo, o município, um percurso 
desafiador para trilhar, no sentido de dar respostas efetivas e eficazes às demandas e 
necessidades de saúde da população idosa. 
 
Descritores: Atenção à Saúde; Maus tratos ao Idoso; Assistência Integral à Saúde; Políticas 
Públicas 
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FREITAS, Cibelly Aliny Siqueira Lima. The elderly victim of violence: challenges for the 
health system to face the phenomenon.	   189 f.	   Thesis (Doctorate in Nursing) – Federal 
University of Ceara, Post Graduate Programme in Nursing, Fortaleza. 
 

 
ABSTRACT 

 
 
In Brazil the representativity of the age groups in the total population in 2010 is lower than 
that observed in 2000 for all groups aged up to 25 years, whereas the other age groups 
increased their participation in the last decade. This demonstrates the widening at the top of 
the age pyramid, where there was a participation increase relative to the population aged 65 
years of more, which was 4.8% in 1991, rising to 5.9% in 2000 and reaching 7.4% in 2010 
(IBGE, 2011). Demographic data shows the need for urgent changes that result in the 
execution of public policies for elderly care, especially those victims of violence, as this 
aggravation has been highlighted in the health and sickness process of this population. Facing 
this reality, we developed this survey with the objective of understanding the health care 
model of the elderly victim of violence in the Health System of Sobral, Ceara, considering the 
principle of integrality. For which, we performed a comprehensive study, of qualitative nature 
with professionals who represent the management and care segments in the health system of 
Sobral, Ceara, Brazil, composed of six coordinators from collegiate management, six nurses 
and five community health agents. The information was collected in the period from October 
2010 to March 2011 by means the Hermeneutic Dialectic Circle (HDC) technique adapted by 
Oliveira (2007) and submitted to speech analysis. The study incorporated the principles of 
Bioethics according to Resolution 196/96 from the National Health Council. The results 
revealed that the health system in Sobral presents a care model to the elderly victim of 
violence that acknowledges the phenomenon and recognizes it as a reality that is intensified in 
the city of Sobral, Ceara, presenting the most diverse forms of ill-treatment. This care appears 
neglected, in the speeches from the deponents on why the system does not attend the elderly 
in its totality, denouncing difficulties in the operance on the Integrality principle. Considering 
the situational context of the elderly that suffer violence in Sobral, the health care model 
defended in the speeches from professionals and the directives of the Elderly Statute, National 
Health Policy of the Elderly and Health Pact, we observed that the policies studied are only 
contemplated partially, leaving, the city, a challenging task to lay the way, in the sense of 
providing effective and efficacious answers to the demands and needs for the health of the 
elderly population. 
 
Descritors: Health Care; Ill-Treatment to the Elderly; Integral Health Care; Public Policies. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 

Como se morre de velhice ou de acidente ou de doença, 
morro, Senhor, de indiferença. 

  
Cecília Meireles  
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1 INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 
 

 

1.1 Contextualização da problemática de pesquisa 

 

1.1.1 Atenção à Saúde do Idoso 

 

No contexto das reivindicações dos movimentos sociais pela redemocratização do 

país, nasce o movimento pelo direito à saúde de forma ampliada. Um grande avanço veio com 

a Constituição de 1988, que elevou a saúde a um direito social universal a ser garantido pelo 

Estado, sendo criado o Sistema Único de Saúde (SUS), definindo um novo formato 

organizativo para os serviços de saúde, tendo como princípios básicos universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e participação popular, visando 

assim a implantação de um modelo integral capaz de ser resolutivo em todos os níveis de 

atenção. 

 Dentre os princípios doutrinários, damos destaque ao Princípio da 

Integralidade, pois este foge da lógica de ter todos os serviços funcionando com base na 

assistência médica individual-curativa, uma prática introduzida pelo antigo INAMPS – 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (ANDRADE, 2001). 

 Para Duncan e Schmidt (2004), o atendimento com a diretriz da integralidade 

deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando prevenção, atendimento 

curativo e reabilitação. Essa ação integrada deve ter a capacidade de promover a saúde no 

cotidiano das pessoas, fazer diagnósticos e tratamentos precoces para reduzir danos e iniciar 

rapidamente a reabilitação e readaptação ao convívio social. 

Esse princípio é um dos mais relevantes para demonstrar que a atenção à saúde 

deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou de grupos de pessoas, 

ainda que minoritários, em relação ao total da população; ou seja, a cada um, de acordo com 

suas necessidades, inclusive no que for pertinente aos níveis de complexidade diferenciados 

(BRASIL, 2002). 

Reconhecemos ainda este princípio como um dos mais complexos das diretrizes 

do SUS, talvez o mais difícil de ser alcançado, pois envolve a organização dos serviços de 

saúde, a capacitação e a prática profissional, bem como os recursos materiais, humanos e 

físicos.  
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Hartz e Contandriopoulos (2009) afirmam que, no Brasil, a integralidade da 

atenção é um dos pilares de construção do SUS, baseada na primazia das ações de promoção; 

garantia de atenção nos três níveis de complexidade; articulação das ações de prevenção, 

promoção e recuperação; abordagem integral dos indivíduos e das famílias. 

Nesse contexto de construção de um sistema de saúde integral, destaca-se o 

trabalho dos profissionais de saúde, voltado para a atenção contínua às famílias usuárias do 

Sistema Único de Saúde, em cada uma das fases de seu ciclo de vida, sem perder de vista o 

seu contexto familiar e social. Cabe ao profissional perceber a mudança do perfil populacional 

em sua área de abrangência, especialmente no que se refere ao aumento progressivo da 

população idosa. 

Segundo	  dados	  do	  Instituto	  Brasileiro	  de	  Geografia	  e	  Estatística	  (IBGE,	  2011),	  

o	  Brasil	  tem 190.755.799 habitantes,	  entretanto,	  a	  representatividade	  dos	  grupos	  etários	  

no	  total	  da	  população	  em	  2010	  é	  menor	  que	  a	  observada	  em	  2000	  para	  todas	  as	  faixas	  

com	   idade até 25 anos,	   ao	   passo	   que	   os demais grupos etários aumentaram	   suas	  

participações	   na	   última	   década.	   Isso	   demonstra	   o	   alargamento	   do	   topo	   da	   pirâmide	  

etária,	  onde	  houve	  um	  crescimento	  da	  participação	  relativa	  da	  população	  com 65 anos ou 

mais,	  que	  era	  de	  4,8%	  em	  1991,	  passando	  a	  5,9%	  em	  2000	  e	  chegando	  a	  7,4%	  em	  2010.	  

Dados	   semelhantes	   são	   observados	   na	   região	   Nordeste,	   onde	   a	   proporção	   de	   idosos	  

passou	  de	  5,1%	  em	  1991	  a	  5,8%	  em	  2000	  e	  7,2%	  em	  2010. 

O município de Sobral, situado na região noroeste do Ceará, Brasil, representa o 

principal pólo de atendimento de bens e serviços especializados para a referida região, 

possuindo uma população de 188.271 habitantes (IBGE, 2010); com uma taxa de urbanização 

de 88,35%, uma das maiores do Estado; e densidade demográfica de 88,7 hab/Km². 

A estrutura etária da população sobralense vem se modificando ao longo das 

décadas. Comparando-se a estrutura etária da população no ano de 2000 com a do ano 2010, 

observamos que no último ano há um declínio no número de habitantes com idade inferior a 

20 anos, reflexo da redução das taxas de natalidade e da mortalidade infantil. Notamos ainda 

um incremento de 19,4% da população acima de 60 anos no ano de 2010 em relação ao ano 

de 2000, decorrente do aumento da expectativa de vida. 

De acordo com as projeções intercensitárias do IBGE, por grupos de idade, 

existiam em Sobral no ano 2010, 16.516 pessoas na idade com 60 anos ou mais, o que 

representa 7,9% do total população residente (IBGE, 2010). 
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Nasri (2008) destaca que enquanto a população de idosos com idade acima dos 65 

anos aumentará em velocidade acelerada (2 a 4% ao ano), a população jovem diminuirá. De 

acordo com projeções das Nações Unidas, a população idosa aumentará de 3,1% em 1970 

para 19% em 2050. 

Cherem (2007), em seus estudos, chama atenção que o aumento da população 

idosa no Brasil e as condições atuais dessa parcela da população refletem a situação sobre 

como estes estão vivendo no que diz respeito à saúde, a segurança pública, previdência etc. 

Os dados demográficos mostram a necessidade urgente dos gestores e políticos 

brasileiros observarem o panorama dessa transição, e, em conjunto com a sociedade, num 

breve espaço de tempo, implantarem, de forma efetiva, as políticas públicas de atenção ao 

idoso.  

A saúde do idoso foi incorporada às políticas públicas de saúde do Brasil a partir 

de 1994. A Política Nacional do Idoso (PNI), promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, 

assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando o direito à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do SUS (BRASIL, 1994). 

A Portaria Ministerial nº 1.395, assinada em 1999, anuncia a Política Nacional de 

Saúde do Idoso (PNSI), a qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde 

relacionados ao tema promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e 

atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. 

A Política Nacional do Idoso apresenta 

[...] como propósito basilar à promoção do envelhecimento saudável, a manutenção 
e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de 
doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que 
venham a ter a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes 
permanência no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas funções 
na sociedade. (BRASIL, 1999, p. 35). 

 
A política em pauta rege-se em determinados princípios, que são: assegurar ao 

idoso todos os direitos de cidadania, sendo papel da família, da sociedade e do Estado garantir 

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Ao 

idoso, por sua vez, cabe o papel principal de agente e destinatário das transformações 

propostas por essa política; já aos poderes públicos e à sociedade cabe a aplicabilidade dessa 

lei (RODRIGUES et al., 2007). Apesar dessa política esboçar ações inovadoras  na 

abordagem ao idoso, ela não tem se concretizado efetivamente no Brasil, uma vez que sua 

implementação ainda se expressa de forma lenta e gradativa. 
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Em 2002, é proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as 

condições de gestão e a divisão de responsabilidades definidas pela Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS). Como parte de operacionalização das redes, são criadas as 

normas para cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portaria 

nº 249/SAS/MS, de 2002). 

A resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa é 

ampliada com a elaboração do Estatuto do Idoso. Aprovado pelo Congresso Nacional, em 

2003, o estatuto foi elaborado com a participação de entidades de defesa dos interesses dos 

idosos.  

No entanto, pode-se considerar como um marco no SUS e para as políticas de 

atenção ao idoso a Portaria 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde. 

Uma de suas diretrizes foi o Pacto pela Vida, que estabelece seis áreas prioritárias de atuação, 

dentre as quais se situa a saúde da população idosa. Nesse documento, pela primeira vez na 

história do SUS, a saúde da população idosa consta como prioridade das três esferas de 

governo (TELLES, 2006).  

No que concerne à saúde do idoso, o Pacto pela Saúde enfatiza alguns aspectos: as 

ações em saúde serão dirigidas à proteção, manutenção e recuperação da sua capacidade 

funcional, incluindo medidas que visem à promoção da qualidade de vida, um envelhecimento 

saudável e ativo, para que o idoso possa permanecer junto a sua família e a sua comunidade o 

máximo de tempo possível, com autonomia e independência (BRASIL, 2006).  

 A prioridade estabelecida foi implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI), buscando atenção integral para esta parcela da população. A portaria 

instituindo a PNSPI (Portaria GM/2528) viria a ser assinada em 19 de outubro de 2006. Sua 

finalidade primordial é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política 

todos os cidadãos brasileiros com 60 anos ou mais de idade. 

Apesar das mudanças ocorridas no cenário nacional em relação às políticas de 

proteção social ao idoso, estas ainda se apresentam muito restritas à oferta de serviços e 

programas de Saúde Pública, como na amplitude da sua intervenção. O Estado se apresenta 

como um parceiro pontual, com responsabilidades reduzidas, que atribui à família a 

responsabilidade maior dos cuidados desenvolvidos em casa a um idoso na dependência de 

outra pessoa.  



 17 

Considerando as responsabilidades institucionais, caberá aos gestores do SUS, de 

forma articulada e em conformidade às suas atribuições, prover os meios e atuar de modo a 

viabilizar o alcance dos propósitos previstos nas políticas públicas voltadas ao idoso, de modo 

que não se restrinja ao controle e à prevenção de agravos de doenças crônicas não 

transmissíveis, mas ao desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado integral.  

A saúde para o idoso é a interação entre a saúde física, a saúde mental, a 

independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social (RAMOS, 2003). No 

trabalho das equipes da Atenção Básica em Saúde da Família, as ações coletivas na 

comunidade, as atividades de grupo e a participação das redes sociais dos usuários são alguns 

dos recursos indispensáveis para atuação nas dimensões cultural e social. 

Nesse contexto, pudemos apreender que as políticas voltadas para a saúde da 

população idosa, embora amplas em seu escopo, são tímidas quanto a sua operacionalização e 

vêm passando por uma sucessão de transformações. Confirmamos esse fato quando 

consideramos que a implantação do SUS, há vinte anos passados, ainda é um processo em 

marcha que, a cada dia se amplia e assume novos desafios para sua efetiva garantia pelo 

Estado de forma universal e participativa. Sobre este aspecto, é importante destacar que o 

aumento da expectativa de vida traz consigo um maior número de pessoas acometidas por 

agravos crônicos não transmissíveis, uma maior frequência da utilização dos serviços de 

atenção básica em saúde, bem como o crescimento da demanda nestes serviços.  

Considerando que os fatores anteriormente mencionados, somados às constantes 

inclusões de ações em atendimento à demanda nas políticas para a população de idoso, podem 

refletir na qualidade do serviço oferecido. Torna-se imprescindível a mobilização do setor 

saúde para análise da assistência dispensada à população idosa, visto que representam uma 

parcela expressiva da população que nos dias atuais, apresentam perdas e dependências. É a 

partir dessa realidade que os contextos de violência podem se concretizar, levando a 

necessidade de qualificar a atenção à saúde, tendo como caminho a operacionalização dos 

princípios do SUS, especialmente, o da Integralidade.  

Assim, entendemos que a integralidade na atenção prestada à saúde do idoso que 

vivencia o contexto da violência não acontece isoladamente. Para garantir a integralidade é 

necessário operar mudanças na produção do cuidado, a partir da rede básica, secundária, 

atenção à urgência e todos os outros níveis assistenciais, incluindo a polêmica atenção 

hospitalar, numa lógica de redes assistenciais, que para ser obtida de forma sistêmica e 

integrada depende da construção de linhas de cuidado.  
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Sobre linha de cuidado, adotamos o conceito de Braga (2006), o qual a define 

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. 

Então, a linha de cuidado é o meio pelo qual ocorre a operacionalização dos 

serviços numa rede diante de um usuário dos sistemas de saúde e de seu agravo, seja ele 

idoso, criança, mulher, com vistas a garantir a integralidade da atenção à saúde. 

No que se refere ao conceito de Redes de Atenção à Saúde, optamos pela 

definição de Silva e Magalhães Júnior (2008), os quais dizem que representam uma “malha 

que interconecta e integra” os serviços de saúde, onde estes se organizam sistematicamente 

para que os diferentes níveis de complexidade estejam articulados e adequados para o 

atendimento ao cidadão adscrito num território e para a promoção da saúde, considerando as 

necessidades de saúde, de forma racional, harmônica, sistêmica e regulada de controle com a 

lógica técnico-sanitária. Esta deve ser dotada de elementos que garantam a governança total 

para a realização de um projeto assistencial coletivo, trabalhando a integralidade da 

assistência. 

Santos e Andrade (2008) reforçam que a integração dos serviços em redes deve 

ter a finalidade de qualificar a eficiência e a racionalidade dos serviços, seja por 

especialidade, ciclo de vida, nível de atenção ou outros critérios. Outro aspecto importante é 

que essa rede deve estabelecer um diálogo com outras áreas do conhecimento, de forma a 

responder aos desafios da produção da saúde, potencializando, assim, a organização e o 

funcionamento do modelo de atenção integral.  

Nessa perspectiva, as linhas permitem o acompanhamento adequado, racional e 

humano em virtude da maior gravidade da doença. Remete-nos, ainda, para a racionalidade 

das organizações dos serviços e ao caminhar qualificado da pessoa dentro da Rede em seus 

pontos sistêmicos. Assim, a compreensão da organização dos serviços de saúde para o idoso, 

especificamente aquele vítima de violência, proporcionará subsídios para refletir sobre a 

integralidade da atenção. 

 

1.1.2 A violência contra o idoso 
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  No processo saúde e adoecimento da pessoa idosa destaca-se a violência. No 

Brasil, a violência contra idosos se expressa em tradicionais formas de discriminação, como 

os atributos que comumente lhes são impingidos como “descartável” e “peso social”. Por 

parte do Estado, o idoso hoje é responsabilizado pelo custo insustentável da Previdência 

Social. No âmbito das instituições de assistência social e saúde, são frequentes as denúncias 

de maus tratos e negligências. Mas nada se iguala aos abusos e negligências no interior dos 

próprios lares. É na intimidade da família, núcleo primário mais forte e grupo-chave da 

sociedade, o espaço de convivência não apenas como lugar, mas principalmente como 

relação, que ocorrem choques de gerações, problemas de espaço físico, dificuldades 

financeiras somadas a um imaginário social que considera a velhice como “decadência” 

(MINAYO, 2003; COSTA; CHAVES, 2002). 

Este não é um fenômeno da sociedade contemporânea. Historicamente há 

violência contra os grupos mais frágeis, incluindo crianças, mulheres e idosos. Mas, no 

contexto atual este fenômeno se exacerba. Em face das transformações na estrutura familiar 

vivenciadas hoje pela sociedade, muitas vezes o espaço físico das residências não comporta 

mais esse idoso, que acaba restrito a um quarto, pois a arquitetura dos domicílios se adequou 

aos tamanhos das famílias.  

Alvares (2005) destaca que há situações em que o idoso é dependente fisicamente 

de cuidados e não há quem possa ajudá-lo, já que, atualmente, muitos não têm filhos ou esses 

estudam ou trabalham e suas esposas, filhas e noras, antes cuidadoras, agora também são 

atuantes no mercado profissional e, portanto, indisponíveis para auxiliá-los. 

Independente dos locais de realização dos estudos sobre a violência contra o 

idoso, quase sempre há indícios do envolvimento familiar na situação. Isso ocorre 

considerando-se que a população que está envelhecendo terá uma razoável parcela com 

diferentes graus de dependência por doenças crônicas e degenerativas e suas sequelas 

incapacitantes, o que demandará mais cuidados e, possivelmente, um cuidador domiciliar, 

(KARSCH, 2003; CALDAS, 2003) uma vez que o tempo de permanência com estas 

incapacidades são cada vez mais longos e a maioria das famílias não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para a manutenção de um cuidador profissional e remunerado. 

Portanto, os vínculos familiares e a funcionalidade da família devem ser valorizados e 

discutidos, com o intuito de prevenir a ocorrência de situações de violência contra esses 

idosos. 

De acordo com a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências, a violência contra a pessoa idosa pode atingir diversas dimensões, 
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podendo ser estrutural, quando ocorre pela desigualdade social, e tem sua origem nas 

manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; interpessoal, nas relações 

cotidianas; e institucional, quando envolve a aplicação das políticas sociais e a ação ou 

omissão das instituições assistenciais (MACHADO, 2008). 

A violência contra o idoso abrange tanto abusos físicos e psicológicos como 

também abusos financeiros, abandono, negligência e outras formas de abuso. E sua estimativa 

ainda é algo difícil de constatar, uma vez que são reduzidas as fontes de dados confiáveis. 

Segundo Florêncio et al. (2007), estima-se que cerca de 70% das lesões e dos traumas 

sofridos pelos idosos não comparecem às estatísticas. 

Os autores acrescentam que dentre os modos mais frequentes de violência contra a 

pessoa idosa, há um destaque evidente para a violência familiar, visto que, geralmente, são os 

membros da família que cuidam de seus idosos, o que gera certo grau de dependência.  

Estudos mostram que 90% dos casos de violência e de negligência contra as pessoas com 

idade acima de 60 anos ocorrem nos lares. 

Sobre este aspecto, Silva et al. (2008) destacam que a violência contra o idoso não 

chama tanto a atenção como aquela perpetrada contra mulheres e crianças. Estes casos 

ocupam, diariamente, destacados lugares em nossos meios de comunicação. 

Segundo estudos gerontológicos, as causas que levam aos maus-tratos contra a 

pessoa idosa no que se refere ao ambiente familiar são inúmeras, porém as que se verificam 

com maior intensidade são a relações familiares desgastadas pelo tempo, conflitos e situações 

mal resolvidas com filhos e cônjuge, dificuldades econômicas, cansaço excessivo proveniente 

da exaustiva tarefa de cuidar, limitações pessoais do cuidador para oferecer o cuidado 

adequado, problemas de saúde física ou mental do idoso ou do seu cuidador e outras que 

envolvem o universo familiar (SILVA; LACERDA, 2007). 

 Diante dessa realidade, é dever da família e do Estado, proporcionar uma 

velhice digna, preferencialmente no âmbito familiar. A família deve ser conscientizada de seu 

papel em relação à tutela jurídica e amparo desses idosos, uma vez que o Estado não poderá, 

sozinho, oferecer tal condição. Compreendendo a complexidade da questão, é colocado no 

artigo 230 da Constituição Federal que: “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1998). 

De acordo com Brasil (2006), é função das políticas de saúde contribuir para que 

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

envelhecimento ativo e saudável é o grande objetivo nesse processo. O crescimento 
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demográfico da população idosa brasileira exige uma preparação adequada do país para 

atender às demandas das pessoas na faixa etária de mais de 60 anos de idade. Essa preparação 

envolve diferentes aspectos que dizem respeito desde a adequação ambiental e o provimento 

de recursos materiais e humanos capacitados, até a definição e a implementação de ações de 

saúde específicas. 

 

1.2 Aproximação com o objeto de estudo e sua relevância 

 

O desafiador trabalho docente no Curso de Enfermagem de uma Universidade 

pública do Ceará tem proporcionado a participação em iniciativas que articulam                         

ensino-pesquisa-extensão com a assistência, favorecendo uma maior aproximação ao contexto 

social e de saúde da região norte do estado, bem como a realidade da atenção à saúde, 

considerando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Essa articulação ensino-serviço se dá em distintos espaços do território de saúde 

de Sobral – Ceará. Dentre estes, está o Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da 

Saúde (NPVPS) de Sobral – CE, instalado no espaço do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Saúde (NEPS), da Escola de Formação em Saúde da Família/Secretaria da Saúde e Ação 

Social de Sobral, o qual foi concebido para desenvolver estudos e ações voltadas para o 

monitoramento da morbimortalidade por acidentes e violências no município. Exemplo 

marcante da atuação do NPVPS é a participação no projeto de Vigilância de Violências e 

Acidentes em Serviços Sentinela – VIVA, através da pesquisa sobre Acidentes e Violências 

em Serviço Sentinela, apoiada pelo Ministério da Saúde, nos anos de 2006, 2007, 2009 e 

agora em 2011. A referida pesquisa centra-se tanto na notificação de acidentes e violências 

em Serviço de Emergência quanto na notificação de casos de violência intrafamiliar, visando 

colaborar para a melhoria do sistema de informação voltado para a vigilância dessas causas. 

Considera-se que esta proposta é um marco na inclusão destes agravos na agenda da saúde. 

A participação nestas atividades realizadas pelo Núcleo de Prevenção das 

Violências e Promoção da Saúde despertou o interesse para estudar o fenômeno da violência. 

Tivemos a oportunidade de realizar o Curso de Impactos da Violência na Saúde, na 

modalidade Educação à Distância (EAD), promovido pela ENPS /FIOCRUZ, juntamente com 

os profissionais que atuam no Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde e na 

Rede de Atenção Integral a Saúde Mental (RAISM). Os estudos e discussões desencadeados 
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no Curso proporcionaram um olhar mais ampliado acerca das repercussões da violência na 

vida e na saúde das pessoas que são vítimas e das que convivem com o fato no cotidiano. 

As atividades do Curso nos levaram a estudar o fenômeno da violência numa 

perspectiva epidemiológica, através da análise de base de dados nacional e local, além das 

reflexões sobre as marcas da violência nas dimensões biopsicoespirituais em todos os grupos 

populacionais. Assim, foi possível conhecer um pouco sobre a realidade da violência em 

Sobral – CE, identificando lacunas tanto na notificação dos casos de violência, quanto no 

acolhimento, acompanhamento e tratamento das pessoas que são vítimas. Refletimos ainda 

sobre o agir em situações de violência no município, buscando conhecer também o retrato 

deste fenômeno em âmbito nacional, especialmente no que se refere ao tipo de violência 

específica de cada grupo populacional, bem como sobre a necessidade de capacitação dos 

profissionais da rede de atenção à saúde para lidar com o fenômeno da violência e qualificar a 

assistência. 

Com relação à violência, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) destaca que o 

tipo que mais afeta os homens é aquela associada ao óbito, enquanto que crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos estão mais expostos à violência que necessariamente não 

resulta em óbito, mas que repercute no perfil de morbidade. Crianças e adolescentes são 

frequentemente alvo de violência doméstica (maus tratos físicos, abuso sexual, psicológico, 

negligência e abandono) e violência extradomiciliar (exploração do trabalho infanto-juvenil, 

exploração sexual). As violências físicas e sexuais são os eventos mais frequentes entre as 

mulheres, e geralmente os agressores são conhecidos e identificados (maridos, companheiros, 

parentes próximos). Com relação ao idoso, a violência manifesta-se sob diferentes formas que 

incluem abuso físico, psicológico e abandono, levando muitas vezes ao comprometimento 

físico, emocional e social, aumentando os índices de morbimortalidade. 

Minayo (2003) menciona que geralmente, nos diferentes contextos históricos, há 

uma atribuição de poderes para cada ciclo da vida. Mas também faz parte da história um 

“desinvestimento” político e social na pessoa do idoso. A maioria das culturas tende a separar 

esses indivíduos, a segregá-los. 

Considerando que neste momento histórico a quantidade crescente de idosos 

oferece um clima de publicização das informações produzidas sobre eles, tornando-as um 

tema obrigatório da pauta de questões sociais, é que anunciamos o desejo em estudar a 

atenção à saúde para o idoso vítima de violência domiciliado em Sobral – CE, uma vez que a 

observação empírica, como profissional e cidadão que vivencia o cotidiano da cidade, permite 

inferir que a situação da atenção que lhes é dispensada apresenta sinais de não priorização.  
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É válido destacar ainda que os meios de comunicação locais noticiam que a 

violência contra o idoso vem crescendo amplamente, e as dentre as formas mais comuns estão 

as de cunho patrimonial e psicológica, segundo dados do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) em Sobral.  

Um estudo realizado por Borges (2011) nos prontuários de idosos vítima de 

violência intrafamiliar, registrados no período de 2008 a 2010, através do Sistema de 

Informação do Programa Disque Idoso, estruturado no CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social) em Sobral – CE, constatou que há prevalência da 

agressão psicológica com 83 (38,8%) dos 214 prontuários analisados. Outras agressões com 

dados significativos foram a negligência, com 26 (12,1%); e a financeira com 16 (7,5%) 

casos. Foi possível identificar verificar ainda que há casos em que o idoso foi vítima de mais 

de um tipo de violência, tendo como maiores incidências os casos de agressões 

psicológica/financeira com 27 (12,7%), a psicológica/física com 23 (10,7%), e 

negligência/financeira representados por 10 (4,7%) dos registros. 

Outro estudo realizado por Freitas e Teófilo (2010), em Sobral – CE, afirma que 

os idosos sofrem vários tipos de agressão e esse sofrimento faz com que adquiram doenças 

crônicas de diversas formas: interferência negativa no tratamento da hipertensão arterial em 

decorrência de discussões em casa; anemia por falta de alimentação adequada; depressão 

provocada pela tristeza do abandono e da exclusão social. Nesta investigação foi confirmado 

com os próprios idosos que a violência, além de prejudicar a convivência harmoniosa entre os 

familiares, contribui para o adoecimento. 

Ribeiro (2010), em sua investigação sobre a assistência de enfermagem à pessoa 

idosa na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Sobral – CE, constatou que as ações 

desenvolvidas para esta clientela ainda não são de foco preventivo, mas preementemente 

curativo e paliativo, voltadas às patologias mais presentes na terceira idade. Neste estudo o 

discurso dos gerentes dos Centros de Saúde da Família expressa a necessidade de capacitar os 

profissionais de enfermagem para o cuidado específico e especializado ao idoso, na 

perspectiva do cuidado integral, bem como de conhecer a Política Nacional da Pessoa Idosa.  

Diante dessa realidade, convém destacar que a assistência ao idoso em Sobral é 

muito desafiante, primeiro pela magnitude do problema expresso em números, considerando 

as diversas formas de violência identificadas, sem contar com o agravante das 

subnotificações; segundo pelas repercussões que este fenômeno acarreta no processo saúde e 

adoecimento do idoso; e terceiro, porque um grupo de trabalhadores da saúde que gerencia os 
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Centros de Saúde da Família demanda necessidades de capacitação envolvendo o cuidado ao 

idoso.  

Este desafio envolve a discussão sobre o modelo de atenção à saúde do idoso 

vítima de violência em Sobral – CE, nos fazendo refletir em que medida os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo operacionalizados dentro das Políticas voltadas ao 

Idoso no Brasil, como o Pacto pela Saúde, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o 

Estatuto do Idoso. 

Assim, destacamos que a rede de atenção à saúde voltada ao idoso vítima de 

violência, sobretudo a forma como está organizada e em que medida atende às necessidades 

de atenção integral ao idoso no contexto do SUS, configuram-se como objeto deste estudo.  

Para tanto, nos apoiamos nos seguintes pressupostos : o idoso no sistema de saúde 

recebe uma atenção não orientada às suas especificidades, bem como a linha de cuidado do 

idoso não apresenta integralidade com as redes assistenciais; o idoso não denuncia ser vítima 

de violência, inclusive as sofridas no sistema de saúde, por vários motivos relacionados com a 

expectativa de dependência deste ao sistema e aos que são significativos na família ou na rede 

social; não acorre a integralidade no interior das redes assistenciais e entre elas no 

atendimento ao idoso; o sistema de referência e contra-referência não é aplicado de modo a 

oferecer atendimento integral ao idoso; por sua descontinuidade as demandas do idoso 

vitimado pela violência não ficam visíveis aos profissionais do sistema de saúde. 

Estes pressupostos justificam a TESE: 

O sistema de saúde de Sobral – Ceará, na atenção ao idoso, não se comunica 

entre as redes assistenciais; sofre fragmentação da linha de cuidado do idoso, não 

identificando, nos variados sítios de atenção ao idoso a ocorrência de violência, seja 

institucional, familiar ou social.  

Assim, defendemos que a compreensão da atenção à saúde do idoso vítima de 

violência no sistema local de saúde de Sobral – CE permitirá a caracterização das linhas de 

cuidado do idoso nas redes assistenciais de saúde no município e, consequentemente, a 

reflexão de ações essenciais para a tomada de decisão em uma gestão voltada para a 

integralidade da atenção à saúde.  

As informações apreendidas por meio do referido estudo constituir-se-ão em 

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

qualidade organizacional e administrativa para estes, além de um modelo assistencial que 

inclua a atenção integral à saúde do idoso que sofre violência como eixo programático. 

Envolverá todos os níveis de complexidade, considerando as redes de atenção à saúde: 
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Estratégia Saúde da Família, ambulatorial especializada, hospitalar secundária e terciária, de 

serviços de urgência e emergência, e de serviço de atenção à saúde mental. 

O conhecimento da atenção à saúde do idoso a partir da linha de cuidado ao 

público em tela classificará o processo de cuidar a ele destinado no município, com suas 

peculiaridades e desnivelamentos, auxiliando nas tomadas de decisões e 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 nível local, 

contribuindo para o desenvolvimento da atenção integral à população idosa, reduzindo os 

fatores associados às morbidades que acometem esta população, pois a violência provoca 

danos físicos e mentais, responsáveis pelo sofrimento psíquico e adoecimento. 
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Capítulo 2 
 

Objetivo 
 

Da indiferença deste mundo onde o que se sente e 
 se pensa não tem eco, na ausência imensa.  

 
Cecília Meireles 	  
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2 OBJETIVO 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 Compreender a atenção à saúde do idoso vítima de violência no sistema de saúde 

de Sobral – Ceará, a partir dos discursos de profissionais que integram a gestão e a 

assistência, considerando o Princípio da Integralidade. 
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Capítulo 3 
 

O idoso como objeto de 
estudos e políticas 

 
Na ausência, areia movediça onde se escreve igual sentença  

para o que é vencido e o que vença. 
 

Cecília Meireles 	  
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3  O IDOSO COMO OBJETO DE ESTUDOS E POLÍTICAS 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

3.1 Panorama do Envelhecimento Populacional 

 

Um dos fenômenos de maior impacto no início deste século é o do 

envelhecimento da população mundial. No Brasil, o número de idosos passou de 3 milhões, 

em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008, um aumento de quase 700% em 

menos de 50 anos. Consequentemente, doenças próprias do envelhecimento passaram a 

ganhar maior expressão no conjunto da sociedade (VERAS, 2009). 

A expectativa de vida média dos brasileiros aumentou em quase 25 anos, nos 

últimos 50 anos, sem que tenhamos observado melhoras significativas nas condições de vida e 

de saúde da população (NASRI, 2008). 

Muito embora este processo esteja ocorrendo em todo o mundo, é necessário 

pontuar que o processo demográfico conceituado de envelhecimento populacional, que ocorre 

nos países em desenvolvimento, apresenta características distintas daquele que ocorre em 

países ricos.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde os 

anos 1960, a taxa de crescimento da população brasileira vem experimentando paulatinos 

declínios, intensificando-se juntamente com as quedas mais pronunciadas da fecundidade. No 

período 1950-1960, a taxa de crescimento da população recuou de 3,04% ao ano, para 1,05% 

em 2008. Mas, em 2050, a taxa de crescimento cairá para –0,291%, que representa uma 

população de 215,3 milhões de habitantes (IBGE, 2008).  

Ainda segundo estudos do IBGE (2008), observa-se que as taxas de natalidade 

iniciaram sua trajetória de declínio em meados da década de 1960, com a introdução e a 

paulatina difusão dos métodos anticonceptivos orais no Brasil. Com isso, no decênio 1960 – 

1970, já se observa uma discreta diminuição das taxas de crescimento populacional (2,89%), 

fenômeno que se confirma ao longo dos dez anos seguintes, quando se constata uma taxa de 

crescimento de 2,48%. 

  

De acordo com Chaimowicz (1997), a partir de 1940 inicia-se o processo de 

declínio rápido da mortalidade, que se prolongaria até a década de 70. Na década de 40 a taxa 
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de mortalidade caiu 13%, contra 16% nas quatro décadas anteriores. A esperança de vida dos 

homens aumentou quatro anos, como nas quatro décadas anteriores, chegando a 41,6 anos. 

Para as mulheres, o índice cresceu 6,8 anos, alcançando a idade de 46,2 anos. 

Marques e Pachane (2010) apontam os avanços da medicina a partir de meados do 

século passado e as mudanças no estilo de vida da população como sendo fatores que 

contribuíram para o aumento da expectativa de vida, que pode ser comprovado por dados do 

IBGE (2008), onde foi detectado que a expectativa de vida ao nascer passou de 45,5 anos de 

idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008, ou seja, mais 27,2 anos de vida. Segundo projeções 

do instituto, o país continuará galgando anos na vida média de sua população, alcançando em 

2050 o patamar de 81,29 anos, basicamente o mesmo nível atual da Islândia (81,80), Hong 

Kong, China (82,20) e Japão (82,60). 

O processo de envelhecimento do Brasil, iniciado em 1960, é um fenômeno 

predominantemente urbano, que teve forte influência do intenso movimento migratório 

iniciado nesta década. Esse movimento migratório foi motivado pela industrialização 

desencadeada pelas políticas desenvolvimentistas. O processo de urbanização propiciou um 

maior acesso da população a serviços de saúde e saneamento, o que colaborou para a queda 

verificada na mortalidade. Possibilitou, também, um maior acesso a programas de 

planejamento familiar e a métodos anticoncepcionais, levando a uma significativa redução da 

fecundidade (BRASIL, 1999). 

A fecundidade no Brasil foi diminuindo ao longo dos anos, basicamente como 

consequência das transformações ocorridas na sociedade brasileira, de modo geral, e na 

própria família, de maneira mais particular. Com isso, a fecundidade, em 1991, já se 

posicionava em 2,89 filhos por mulher e, em 2000, em 2,39 filhos por mulher. A Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dos anos de 2006 e 2007 já apresentam 

estimativas que colocam a fecundidade feminina no Brasil abaixo do nível de reposição das 

gerações (1,99 e 1,95 filho por mulher, respectivamente). Ao utilizar este conjunto de 

estimativas para projetar o nível da fecundidade, a taxa estimada e correspondente ao ano de 

2008 é de 1,86 filho por mulher (IBGE, 2008). 

Além disto, a proporção da população "mais idosa", ou seja, acima de 80 anos, 

tem aumentado, alterando a composição etária dentro do próprio grupo, o que significa que a 

população considerada idosa também está envelhecendo. Representa o segmento populacional 

que mais cresce, embora ainda apresente um contingente pequeno: de 166 mil pessoas em 

1940, o grupo "mais idoso" passou para quase 1,8 milhões ou 12,6% da população idosa em 
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2000, aproximadamente 1% da população total (CAMARANO, 2001). Isso leva a uma 

heterogeneidade do segmento populacional chamado idoso. 

As estimativas para os próximos 25 anos têm indicado que o contingente 

populacional de pessoas maiores de 60 anos poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas. A 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), do IBGE, de 2007, revela que houve 

um aumento da expectativa de vida dos brasileiros de 69 para 72,7 anos entre os anos de 2002 

a 2007. Observam-se, ao longo dos anos, as características da população que envelhece. Um 

fenômeno importante que vem ocorrendo é a feminilização do envelhecimento no Brasil.  

As mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do 

mundo. Segundo dados estatísticos, em 2002 existiam 678 homens para cada mil mulheres 

idosas no mundo. É bem maior o número de mulheres idosas, e as estimativas são as de que as 

mulheres vivam, em média, de cinco a sete anos mais que os homens (NICODEMO; GODOI, 

2010). 

A prevalência de mulheres se tornou expressiva ao longo das décadas, sendo o 

contingente delas mais significativo quanto mais idoso for o segmento. Em regiões menos 

desenvolvidas, as mulheres acima de sessenta anos são proporcionalmente em maior número 

do que nos países desenvolvidos. No Brasil e na África do Sul, o segmento feminino 

corresponde a dois terços da população acima de 75 anos (CAMARANO; KANSO; MELLO, 

2004). 

Merece destaque também a urbanização característica a este grupo: na década de 

1940, apenas 20% viviam em regiões urbanas, o que significa uma população 

predominantemente rural. Em menos de 40 anos, ela passa a ser eminentemente urbana. 

Atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive em centros urbanos (NASRI, 2008). 

Esse processo deve-se essencialmente ao fato de os centros urbanos oferecerem 

melhores condições de emprego, moradia e saúde em relação às cidades da zona rural. 

Outra característica marcante da população que envelhece no Brasil, manifestada 

desde o início da década de 90 do século passado é a pobreza. Segundo dados da Fundação 

João Pinheiro (1993), aposentadorias e pensões constituem a principal fonte de rendimentos 

da população idosa. Esses rendimentos variam em torno de 1 a 2,5 salários mínimos. 

Além das transformações demográficas descritas anteriormente, o Brasil tem 

experimentado uma transição epidemiológica, com alterações relevantes no quadro de 

morbimortalidade. Segundo Litvoc (2004), em decorrência do rápido processo de 

envelhecimento populacional, as doenças infecto-contagiosas agudas mais incidentes na 
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população infantil estão sendo substituídas pelas crônico-degenerativas, que acometem os 

indivíduos na idade adulta e os mais idosos. 

Em 1950, as doenças infecto-contagiosas agudas que representavam 40% das 

mortes registradas no País, hoje são responsáveis por menos de 10% (BRASIL, 1999). O 

oposto ocorreu em relação às doenças cardiovasculares: os últimos dados divulgados pela 

Rede Internacional de Informações para Saúde (RIPSA) indicam que 31,5% dos óbitos 

ocorridos no Brasil, em 2002, foram por doenças do aparelho circulatório, e em seguida, com 

menos da metade dessa proporção (15,3%), vêm as neoplasias. As taxas de mortalidade das 

doenças cerebrovasculares e das doenças isquêmicas, no ano 2002, para o Brasil, foram de 

49,5 óbitos e 46,2 óbitos por cem mil habitantes, respectivamente (RIPSA, 2004).  

 Em aproximadamente meio século, o Brasil passou de um perfil de 

morbimortalidade típico de uma população jovem, para um caracterizado por enfermidades 

crônicas, próprias das faixas etárias mais avançadas, com custos diretos e indiretos mais 

elevados (BRASIL, 1999). 

O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 

1975, e 20 milhões em 2008 – um aumento de quase 700% em menos de 50 anos. 

Consequentemente, doenças próprias do envelhecimento passaram a ganhar maior expressão 

no conjunto da sociedade (VERAS, 2009). 

Nas últimas décadas, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis passaram a liderar 

as causas de óbito no Brasil, quase 64% das mortes, ultrapassando, em muito, as taxas de 

mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) (MALTA et al., 2006). 

A epidemiologia do envelhecimento demonstra que populações mais envelhecidas 

têm uma alta prevalência de doenças crônicas – menos de 10% de pessoas de 65 anos ou mais 

estão livres de algum tipo de agravo crônico à saúde e mais de 10% referem pelo menos cinco 

doenças crônicas concomitantes. Quase todos os idosos têm perdas sensoriais limitantes na 

idade avançada, particularmente em termos visuais e auditivos, e mais de 30% têm uma leve 

disfunção cognitiva. A consequência é uma alta prevalência de incapacidades físicas e 

mentais – na média, 30 a 40% de residentes idosos na comunidade sentem a necessidade de 

algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma das principais atividades diárias (arrumar a 

casa, se vestir, comer, lavar roupa etc.) (RAMOS, 2003). 

Uma importante característica da transição epidemiológica do Brasil é que ela não 

ocorre de maneira uniforme, uma vez que nas regiões de maiores desigualdades 

socioeconômicas, como Nordeste e Norte, onde os coeficientes de mortalidade infantil são 



 33 

ainda bastante elevados, 52,4% e 33,9%, respectivamente, as doenças infectoparasitárias 

apresentam um peso maior do que nas regiões Sul e Sudeste (LITVOC, 2004). 

Firmo et al. (2003) afirmam que o sistema de saúde brasileiro, tradicionalmente, 

está organizado para atender à saúde materno-infantil e não tem considerado o 

envelhecimento como uma de suas prioridades. O idoso consome mais serviços de saúde, as 

internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior do que o 

de outras faixas etárias. Em geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram 

por vários anos e exigem acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares 

permanentes e intervenções contínuas. Para Lima-Costa et al. (2000), isso já pode ser notado, 

uma vez que a população idosa, que hoje representa cerca de 9% da população, consome mais 

de 26% dos recursos de internação hospitalar no SUS. 

Porém, estudos recentes (PARAHYBA et al., 2005; VERAS et al., 2007) têm 

mostrado que doenças crônicas, bem como suas incapacidades, não são consequência 

inevitável do envelhecimento. A prevenção é efetiva em qualquer nível, mesmo nas fases 

mais tardias da vida. Desse modo, percebe-se que a ênfase na prevenção é a chave para se 

mudar o quadro atual. 

Essa mudança no perfil epidemiológico populacional, além de acarretar grandes 

despesas com tratamentos médicos e hospitalares, configura-se num desafio para as 

autoridades sanitárias, em especial no que tange à implantação de novos modelos e métodos 

para o enfrentamento do problema. 

Com a transição epidemiológica ocorrida a partir da década de 1940, iniciou-se no 

Brasil a ocorrência de patologias de início insidioso e de longa duração, onde sua evolução é 

marcada por redução progressiva na capacidade do indivíduo para realizar atividades 

socialmente esperadas. (SAMPAIO; LUZ, 2009). Assim, o envelhecimento traz repercussões 

concretas no processo de viver do idoso, produzindo, de acordo com Giacomin et al. (2008), 

um desafio à saúde pública, que se configura como o aumento da prevalência e incidência da 

incapacidade funcional. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002 apud PARAHYBA; 

SIMÕES, 2006), a incapacidade funcional é tida como a dificuldade, devido uma deficiência, 

para realizar atividades típicas e pessoalmente desejadas na sociedade. Frequentemente, é 

analisada através da declaração indicativa de dificuldade, ou de necessidade de ajuda, em 

tarefas básicas de cuidados pessoais e em tarefas mais complexas, necessárias para viver 

independente na sociedade. 
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Nessas tarefas estão incluídas as atividades básicas e instrumentais de vida diária, 

os papéis no trabalho, os papéis não ocupacionais e os papéis recreacionais ou de lazer. Com 

isso, a incapacidade exerce grande efeito sobre o bem-estar do indivíduo, uma vez que leva a 

uma diminuição dos potenciais dos indivíduos em experimentar o lado positivo da vida 

(RABELO; CARDOSO, 2007). 

Para Tavares et al. (2007), a maioria das incapacidades que afetam os idosos 

enquadram-se nas que exigem movimento e deslocamento, com isso se gera uma sobrecarga 

dos cuidadores, que postergam suas próprias necessidades. Isso é devido à falta de mobilidade 

dos idosos que acaba por extrair deste a sua capacidade de gerenciar sua vida, sua autonomia, 

resultando em perda da independência (SILVA et al., 2006). 

Concomitantemente, as incapacidades tendem a diminuir o relacionamento do 

idoso com amigos e atividades de lazer, fazendo com que exista um tempo ocioso à espera do 

desenvolvimento da solidão. A enfermagem deve estar atenta a este aspecto, de modo a 

identificar quais atividades de lazer podem ser realizadas pelo idoso com incapacidade 

funcional e seu cuidador, compatibilizando tais atividades aos interesses dos idosos, 

instigando também sua participação ativa na sociedade (TAVARES et al., 2007). 

As autoras afirmam ainda que diversas são as desigualdades sociais e de saúde 

entre os idosos no Brasil, entretanto não existem políticas oficiais para aqueles que 

desenvolvem a incapacidade funcional. Com isso, os cuidados aos idosos são atribuídos à 

família, fato que se torna uma tarefa árdua, em razão das mudanças que ocorrem na dinâmica 

familiar e do desconhecimento de como cuidar. 

Além disso, enfatizam que a incapacidade funcional tem se tornado um grande 

desafio a ser enfrentado, uma vez que a expectativa de vida só tem aumentado, levando ao 

consequente crescimento de idoso com incapacidades. Dessa forma, torna-se relevante 

estudos sobre a incapacidade funcional em idosos, uma vez que permite, conforme Parahyba, 

Veras e Melzer (2005), o entendimento de como as pessoas vivem seus anos adicionais de 

vida em decorrência do aumento da longevidade. 

Assim, conhecer as incapacidades torna-se um indicador do processo saúde-

doença, fundamentando a organização da atenção à saúde, de maneira a subsidiar os cuidados 

ao idoso, familiares e cuidadores. Tal enfoque reforça a ideia da implantação de uma política 

intersetorial, na qual seja estabelecida uma atenção multiprofissional direcionada à promoção 

da saúde e prevenção da incapacidade funcional entre os idosos (TAVARES et al., 2007). 

Com a sociedade brasileira ficando mais velha, diversos são os encargos na 

Previdência Social, uma vez que a principal fonte de renda do idoso está diretamente 
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veiculada a pensões e aposentadorias. Esse aumento da despesa previdenciária é devido à 

existência de uma população mais idosa e menos jovem, portanto, com mais pessoas com 

pouca condição de trabalho, em decorrência da idade avançada, e menos aptas à contribuição. 

(ROCHA; CAETANO, 2008). Embora nem todos os idosos sejam aposentados, a 

aposentadoria representa um papel relevante nas suas rendas, importância que cresce com o 

aumento da idade, como explicam Alencar e Campos (2006). 

Caso o crescimento progrida na velocidade atual, Wond e Carvalho (2006) 

afirmam que em 2025 o Brasil estará diante de uma difícil situação, uma vez que a questão 

passa a ser se, num curto intervalo de tempo, o Brasil, que apresenta uma distribuição, tanto 

de renda como de serviços sociais, injusta, será capaz de enfrentar com êxito esse desafio. 

Convém salientar que quando a participação da população idosa aumenta, as desigualdades 

tendem a crescer. 

Esse desafio imposto às políticas públicas origina-se da necessidade de geração de 

recursos e de construção de infraestrutura que promovam o envelhecimento ativo, pois, os 

idosos quando ativos e saudáveis consomem consideravelmente menos recursos. Logo, 

envelhecimento ativo é sinônimo de uma vida saudável, participativa e com seguridade social. 

Assim, no início deste novo milênio, o acelerado crescimento da população idosa 

brasileira surge como elemento central não só para a elaboração de novas políticas públicas de 

saúde, mas para a sua imediata implantação e desenvolvimento, visando assistir a totalidade 

do idoso.  

 

 

3.2 Políticas de Saúde para o Idoso no Brasil 

 

Uma das mais importantes mudanças demográficas que o Brasil experimentou ao 

encerrar o século XX foi o acentuado envelhecimento da estrutura etária da população, o que 

trouxe como consequência uma maior presença relativa e absoluta da população de 60 anos e 

mais no País. Lebrão (2003) afirma que trata-se de um importante contingente populacional 

que, certamente, tem experiência de vida, qualificação e potencialidades a oferecer à 

sociedade. Assim, o País deve estar preparado para atender as demandas sociais, sanitárias, 

econômicas e afetivas – de magnitudes muitas vezes desconhecidas – de uma população que 

se incrementa anualmente em meio milhão de idosos ao longo da primeira década deste 

século e de mais de um milhão ao chegar a 2020. 
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Então, a crescente necessidade de assistência e tratamento de uma população que 

envelhece exige políticas adequadas. A falta dessas políticas pode causar importantes 

aumentos dos custos. As políticas que propiciam a saúde durante toda a vida, inclusive as de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças, a tecnologia de assistência, os cuidados para a 

reabilitação, quando indicados, os serviços de saúde mental, a promoção dos modos de vida 

saudáveis e ambientes propícios, podem reduzir os níveis de incapacidade associados à 

velhice e permitir obter economias orçamentárias. 

Em virtude desse envelhecimento populacional, o Brasil, em 4 de janeiro de 1994, 

aprova a Lei n° 8.842/1994, que institui a Política Nacional do Idoso (PNI), sendo 

posteriormente regulamentada pelo Decreto n° 1.948/1996 (BRASIL, 1994). 

Segundo Oliveira (2003), a PNI representou um marco importante para todos 

aqueles que trabalham com o fenômeno do envelhecimento ao ampliar a concepção de 

velhice. Descreve ainda a PNI como uma política abrangente, e norteia as mais diversas áreas 

das políticas públicas para o idoso, sinalizando a necessidade do envolvimento da sociedade 

como um todo para que se possa enfrentar o desafio de assistir a uma população que nas 

últimas décadas tem apresentado um crescimento acentuado no Brasil. 

 A lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a PNI, diz: 
Art. 1º A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais 
do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade. 
Art. 2º Considera-se o idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta 
anos de idade. (BRASIL, 1994, p. 23). 

 

As ações governamentais estabelecidas pela PNI, na área de saúde, visam garantir 

ao idoso a assistência integral à saúde, nos diversos níveis de atendimento do SUS; prevenir, 

promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas; 

adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 

fiscalização pelos gestores do SUS; elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; criar 

serviços alternativos de saúde para o idoso; estimular a participação do idoso nas diversas 

instâncias de controle social do SUS; hierarquizar o atendimento ao idoso a partir das 

Unidades Básicas e da implantação da Unidade de Referência, com equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, de acordo com as normas específicas do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1994). 

A PNI indica a necessidade de capacitação de recursos humanos para atuar nos 

programas, serviços e ações destinados à terceira idade. Além disso, chama atenção para que 

haja investimento em pesquisa, na área da geriatria e da gerontologia, para a produção de 
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conhecimentos específicos, contribuindo para a construção de propostas de enfrentamento 

desta nova realidade brasileira (BRASIL, 1994). 

Oliveira (2004) ressalta que este documento propõe sensíveis mudanças na 

assistência, na medida em que chama o idoso, até então cercado de preconceitos e visto como 

inoperante e não produtivo, à participação. Ou seja, coloca o idoso como cidadão também 

responsável pelo seu destino.  

Como anexo da Portaria 1.395/1999 do Ministério da Saúde, tem-se a Política 

Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), que tem por objetivo promover o envelhecimento 

saudável, prevenir doenças, recuperar a saúde, preservar/melhorar/reabilitar a capacidade 

funcional dos idosos, de maneira a assegurar-lhes sua permanência no meio e sociedade em 

que vivem, exercendo suas atividades de modo independente.  

De acordo com o documento, cabe ao setor saúde promover o acesso dos idosos 

aos serviços de saúde, prestar assistência integral e realizar ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, visando à manutenção e melhoria da capacidade funcional 

dos idosos, numa visão interdisciplinar, mediante o estabelecimento de normas específicas 

para tal.  

Ramos (2009) ressalta a importância da avaliação da capacidade funcional do 

idoso, entendida como uma medida da funcionalidade global, que é por sua vez o resultado da 

interação de todas as capacidades físicas e mentais desenvolvidas durante o período de vida. 

As medidas de capacidade funcional variam de um grau de independência total em todas as 

atividades cotidianas, com autonomia completa de decisões, para um de dependência total nas 

atividades diárias e perda completa de autonomia de decisão. Sendo envelhecimento saudável 

entendido como a interação entre saúde física e mental, independência nas atividades de vida 

diária (capacidade de vestir-se, tomar banho, fazer higiene, transferir-se, alimentar-se, ser 

continente), integração social, suporte familiar e independência econômica. 

Em revisão sobre o tema atenção à saúde do idoso, Keller e Fleury (2001) 

apontam como intervenções relevantes nesta área: a redução do tabagismo, o incremento da 

atividade física, a prevenção de quedas, avaliação nutricional e do risco cardiovascular 

(incluindo controle de patologias e condições associadas), além de abordagens psicossociais, 

como controle do estresse, tratamento da depressão e fortalecimento do suporte social. 

Destacam também a imunização e discutem a validade do rastreamento para vários tipos de 

câncer em idosos, como o cérvico-uterino, de mama e de próstata, além do câncer bucal e de 

pele, para grupos considerados de risco.  
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A Política Nacional de Saúde do Idoso reconhece que os altos custos envolvidos 

no tratamento médico dos pacientes da Terceira Idade pelo SUS não se refletem em benefício 

para essa faixa da população. Essa foi uma das justificativas para a elaboração de um 

documento que enfatiza a necessidade de treinamento de recursos humanos para o setor de 

saúde, assim como a necessidade de se aumentar pesquisas voltadas para essa faixa etária. Sua 

grande preocupação está em dois eixos – exames de prevenção em idosos e o atendimento 

multidisciplinar para essa população (SIMÕES, 2004). 

O ponto culminante das políticas de atenção aos idosos ocorreu em 2003, com a 

sanção do Estatuto do Idoso (EI), a partir da necessidade de discutir os direitos desse grupo, 

devido ao grande aumento dessa população. Assim, no dia 1º de outubro de 2003, no Senado 

Federal, foi sancionada a redação final do EI, no qual o tema central que permeia todos os 

artigos é o amparo, a assistência e a proteção ao indivíduo em seu processo de 

envelhecimento e quando já velho (MARTINS; MASSAROLLO, 2008). 

O referido documento representa um grande avanço da legislação brasileira, 

iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa participação das 

entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, ampliou, em muito, a resposta do 

Estado e da sociedade às suas necessidades, já que trata dos mais variados aspectos, 

abrangendo desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais 

comuns cometidos contra essas pessoas. 

No que compete à saúde, o Estatuto do Idoso ratifica as recomendações do SUS, 

acrescenta normas para o comportamento das instituições privadas que exploram os planos de 

saúde e enfatiza a interface entre intersetorialidade e direito à saúde, através do seu Art 15º, 

além de incorporar o conceito de integralidade da atenção em seu Art 2º: 
Art 15 É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde.  
Art 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe [...] todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. (BRASIL, 2006, p. 38). 

 
Ademais, coerentemente, o Estatuto do Idoso aborda a problemática de recursos 

humanos em seu Art. 18: “As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para 

o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos 

profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda”. 

(BRASIL, 2006, p. 26). 
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Apesar da criação da PNI, apenas em 2006, por meio do Pacto pela Saúde, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) passou a considerar a saúde da população idosa como 

prioridade (RODRIGUES et al., 2009). O Pacto pela Saúde é um instrumento que visa 

produzir mudanças significativas no SUS, e engloba três dimensões – Pacto pela Vida, Pacto 

em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Apresenta como objetivo a qualificação da gestão 

pública do SUS, buscando maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas 

(MACHADO et al., 2009). 

No que concerne à saúde do idoso, o Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006) segue as 

seguintes diretrizes: a promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral e 

integrada ao idoso; estímulo às ações intersetoriais; a implantação de serviços de atenção 

domiciliar; acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde do idoso; 

fortalecimento da participação social; formação e educação permanente dos profissionais de 

saúde do SUS na saúde do idoso; divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção da 

cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; e, 

apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

De fato, as políticas públicas voltadas ao idoso, a exemplo da Política Nacional 

Idoso, da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e do Estatuto do Idoso são dispositivos 

legais que norteiam ações, sociais e de saúde, garantem os direitos das pessoas idosas e 

obrigam o Estado na proteção dos mesmos. Porém, é sabido que a efetivação de uma política 

pública requer a atitude consciente, ética e cidadã dos envolvidos e interessados em viver 

envelhecendo de modo mais saudável possível. Então, Estado, profissionais da saúde, idoso e 

sociedade em geral são todos co-responsáveis por esse processo. 

Reconhece-se, então, que as políticas voltadas para idoso têm em seu bojo a 

preocupação com o cidadão idoso situando-o em relação aos seus direitos na velhice. A 

Constituição brasileira de 1988 foi a primeira a tratar o idoso e a velhice como um problema 

social, avançando para além da assistência previdenciária e assegurando a proteção na forma 

de assistência social.  

 Sobre este aspecto, Veras e Parahyba (2007) ressaltam que um modelo de 

atenção à saúde do idoso que pretenda apresentar efetividade e eficiência precisa possuir um 

fluxo bem desenhado de ações de educação, de promoção à saúde, de prevenção de doenças 

evitáveis, de postergação de moléstia e de reabilitação de agravos.  
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Programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais requeridos em face 

das demandas crescentes do envelhecimento populacional. A promoção da saúde é um tema 

em evidência na atualidade e as suas estratégias devem voltar-se para estilos de vida e 

condições sociais, econômicas e ambientais que determinam a saúde (MELLO et al., 2009). 

Além disso, para promover o envelhecimento com saúde é necessário a elaboração de 

estratégias contextualizadas com a realidade da pessoa idosa e consoantes com os preceitos 

legais (BRUNO, 2009). 

O autor ressalta ainda que a vivência da longevidade está em consonância com a 

proposta maior de estabelecimento de uma sociedade para todas as idades, e pautada pela 

oferta de uma assistência à saúde mais justa para os idosos de hoje e das próximas gerações. 

Além disso, aproveitar a longevidade torna-se uma meta a ser alcançada sem grandes 

dificuldades, à medida que o indivíduo adquire a consciência de que o envelhecimento é, em 

si, um processo que transcorre ao longo de toda a vida. 

Assim, para que se instalem políticas de saúde para o idoso na prática, faz-se 

necessário refletir sobre o Sistema Único de Saúde e seus princípios, especialmente o da 

Integralidade da Atenção, visto que essa integralidade compreende o cuidar do cidadão de 

forma holística. Contudo, nesta visão, não se pode deixar de fazer o enfrentamento 

indissociável de uma realidade de iniquidades históricas neste país, de grandes proporções, 

que colocam desafios cotidianos, não só no setor saúde, mas em todos aqueles que constroem 

políticas públicas (CORDEIRO, 2001). 

O adequado cuidado ao idoso demanda um sistema de saúde coordenado, com 

cada instância contribuindo para as ações das demais. Ou seja, a presença do usuário idoso em 

uma rede de atenção requer diálogo entre os diferentes serviços de saúde e níveis 

assistenciais. Entretanto, a construção de uma rede de atenção à saúde do idoso é o maior 

desafio, por sua natureza complexa. Demanda a oferta de diversos tipos de serviços, que 

necessitam de fontes de financiamento, às vezes distintos, que devem ser estruturadas de 

forma regionalizada, integrada, com o objetivo de garantir a longitudinalidade da atenção 

(MOTTA et al., 2011). 

Também devemos considerar a integralidade da atenção em rede ampliada, ou 

seja, a realizada através da articulação de serviços de saúde, como objeto de reflexão e novas 

práticas da equipe de saúde e sua gerência. Em particular, a compreensão de que a 

integralidade não se dá nunca em um lugar só, porque as várias tecnologias em saúde para 

melhorar a qualidade de vida e usufruir o envelhecimento saudável estão distribuídas em uma 
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ampla gama de serviços. A melhoria das condições de vida é tarefa para um esforço 

intersetorial (OLIVEIRA, 2003). 

No âmbito atenção primária é fundamental a organização das equipes de Saúde da 

Família e atenção básica, incluindo a população idosa em suas ações (por exemplo: atividades 

de grupo, promoção da saúde, hipertensão arterial, diabetes mellitus, sexualidade, 

DST/AIDS). Seus profissionais devem estar sensibilizados e capacitados a identificar e 

atender às necessidades de saúde dessa população. Cabe ressaltar que, com base no Princípio 

de Territorialização, a Atenção Básica à Saúde da Família deve ser responsável pela atenção à 

saúde de todas as pessoas idosas que estão na sua área de abrangência, inclusive aquelas que 

se encontram em instituições, públicas ou privadas (BRASIL, 2006). 

A Estratégia de Saúde da Família, de acordo com seus princípios básicos 

referentes à população idosa, aponta para a abordagem das mudanças físicas consideradas 

normais do envelhecimento (diminuição da acuidade visual, auditiva, da mobilidade, 

alterações de sexualidade) e identificação precoce de suas alterações patológicas mais 

frequentes como osteoporose, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, depressão e 

demências (SILVESTRE; COSTA NETO, 2003). Além disso, segundo Oliveira e Tavares 

(2010), constitui-se em espaço privilegiado para atenção integral à saúde do idoso, pois sua 

proximidade com a comunidade e a atenção domiciliária possibilita atuar de forma 

contextualizada na realidade vivenciada pelo idoso no seio familiar. 

De acordo com Coelho Filho (2002), a atenção à saúde do idoso apresenta 

características próprias: fatores causais múltiplos e muitas vezes não estabelecidos; requer 

intervenção não somente médica, mas de uma equipe interdisciplinar, ou seja, de um enfoque 

multidimensional. Nesta perspectiva, a ação do PSF favorece a interdisciplinaridade pela 

variedade das intervenções de saúde. É fundamental o enfoque interprofissional, para dar 

conta da complexidade dos problemas apresentados pela população idosa.  

A Equipe de Saúde precisa estar sempre atenta à pessoa idosa, com uma constante 

atenção ao seu bem-estar, à sua rotina funcional e à sua inserção familiar e social, jamais a 

deixando à margem do seu contexto, mantendo-a o mais independente possível no 

desempenho de suas atividades rotineiras (SILVESTRE; COSTA NETO, 2003). 

Dentro dessa perspectiva da assistência ao idoso na ESF, levando em 

consideração a realidade do envelhecimento populacional e tendo como referência a evolução 

das políticas voltadas ao atendimento do idoso foi elaborado, em 2006, o Caderno de Atenção 

Básica – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006). 
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 O objetivo desta literatura é dar uma maior resolutividade às necessidades da 

população idosa na Atenção Básica; oferecer subsídios específicos em relação à saúde da 

pessoa idosa, auxiliando a prática diária dos profissionais que atuam na Atenção Básica, para 

se obter uma abordagem integral durante o processo de envelhecer. 

 Segundo Brasil (2006), a Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção Básica, 

quer por demanda espontânea, quer por busca ativa – que é identificada por meio de visitas 

domiciliares – deve consistir em um processo diagnóstico multidimensional. Esse diagnóstico 

é influenciado por diversos fatores, tais como o ambiente onde o idoso vive, sua relação com 

o profissional, com os familiares, sua história clínica e seus aspectos biológicos, psíquicos, 

funcionais e sociais, além do exame físico. 

Como parte de uma estratégia para o acompanhamento da saúde da população 

idosa, o Ministério da Saúde disponibilizou, em 2006, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

a qual auxiliará na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de fragilização. Para 

os profissionais de saúde, ela possibilita o planejamento, a 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 relevantes para o melhor 

acompanhamento de sua saúde. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e o Caderno de 

Atenção Básica Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa representam dois importantes 

instrumentos de fortalecimento da atenção básica (TELLES, 2006). 

Do ponto de vista da normatização legal, o envelhecimento é protegido no Brasil, 

havendo diretrizes a serem seguidas, mas cuja implementação ainda não se fez de forma 

completa. Porém, mesmo com as leis, esta só terá força se for amplamente divulgada e 

conhecida por todos, sinalizando uma garantia para que os direitos da população idosa sejam 

respeitados de fato (MOTTA; AGUIAR, 2007). 

 

 

3.3 O idoso e o fenômeno da violência  

 

Os maus tratos e a violência contra a pessoa idosa é um acontecimento antigo, 

mas com notoriedade recente, tanto na realidade brasileira quanto mundial. A partir da década 

de 1980 várias conceituações foram formuladas como maus tratos e negligência na velhice. Já 

na década seguinte houve um aumento significativo nas investigações científicas, tendo como 

escopo o entendimento das repercussões biopsicossociais que compõem a violência e maus 

tratos contra pessoas com 60 anos ou mais (FALEIROS, 2007; MACHADO & QUEIROZ, 
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2006; MINAYO, 2003). 

A violência contra a pessoa idosa ainda é um tema pouco investigado 

empiricamente, e esse é um fenômeno social que merece uma atenção especial pelas 

repercussões na saúde de um grupo populacional vulnerável (LIMA et al., 2010). Trata-se de 

um fenômeno que transita por um campo de invisibilidades, apesar de muito frequente na 

dinâmica familiar da maioria das cidades do Brasil.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2004), a violência contra a 

pessoa idosa é definida como: "Ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, 

prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de 

seu papel social." No campo da saúde essa violência é registrada como maus tratos, e seus 

impactos são representados no capítulo "Causas externas" da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), em que são incluídos eventos não naturais que levam à morte ou 

provocam lesões e traumas. Essa definição também foi detalhada pela instituição Action on 

Elder Abuse, no Reino Unido, e adotada pela INPEA (International Network for the 

Prevention of Elder Abuse) em 2002. 

O Ministério da Saúde, em 2001 (BRASIL, 2001) validou o termo "maus tratos 

contra idosos" como ações únicas ou repetidas que causam sofrimento ou angústia, ou ainda, 

a ausência de ações que são devidas, que ocorrem numa relação em que haja expectativa de 

confiança, conforme proposto em Action of Elder Abuse e INPEA. 

Assim como em muitos países do mundo, no caso brasileiro, as violências contra 

a geração idosa se manifestam em maneiras de tratá-la e representá-la, onde a discriminação 

tem vários focos de expressão e de reprodução. Minayo (2004) ressalta que a natureza das 

violências sofridas pela população idosa coincide com a violência social que a sociedade 

brasileira vivencia e produz nas suas relações, e introjeta na sua cultura. 

Diante dessas considerações e apoiados nos estudos de Minayo (2008) sobre 

violência e maus tratos contra idosos, publicado pela Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos do Brasil, apresentamos uma forma de classificação dos vários tipos de abuso, que é 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e utilizada por pesquisadores do mundo 

inteiro, que compreende: abusos físicos, abusos psicológicos, abandonos, negligências, abusos 

financeiros e auto-negligências.  

Salientamos que a caracterização a seguir de cada forma de maus-tratos é 

referenciada por Minayo (2008) e se constitui como a forma de classificação adotada para fins 

de análise. 
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Os abusos físicos constituem a maior parte das queixas das pessoas idosas e 

costumam acontecer no seio da família, na rua, nas instituições de prestação de serviços, 

dentre outros espaços. O abuso psicológico corresponde a todas as formas de menosprezo, de 

desprezo e de discriminação que provocam sofrimento mental. Alguns exemplos de abuso 

psicológico são presentes quando dizemos, à pessoa idosa, expressões como essas: “Você já 

não serve para nada”; “você já deveria ter morrido mesmo”; “você já é a bananeira que deu 

cacho” ou coisas semelhantes.  

Há muitas formas de manifestação do abuso psicológico: às vezes, o fazemos com 

palavras e outras com atos. Estudos médicos mostram que o sofrimento mental provocado por 

esse tipo de maus tratos pode provocar depressão e levar ao suicídio. É importante ressaltar, 

em relação a abusos psicológicos, que os muito pobres e dependentes financeira, emocional e 

fisicamente são os que mais sofrem. Isso ocorre, no caso dos doentes, porque eles não podem 

dominar seu corpo ou sua mente; e no caso dos muito pobres, porque não têm dinheiro para se 

sustentar, sendo considerados um peso para muitas famílias. 

O abandono é uma das maneiras mais perversas de violência contra a pessoa 

idosa e apresenta várias facetas. As mais comuns constatadas pelos cuidadores e pelos órgãos 

públicos que notificam as queixas: colocá-la num quartinho nos fundos da casa, retirando-a do 

convívio com os outros membros da família e das relações familiares; conduzi-la a um abrigo 

ou a qualquer outra instituição de longa permanência contra a sua vontade, para se livrar de 

sua presença na casa, deixando a essas entidades o domínio de sua vida, vontade, saúde e seu 

direito de ir e vir; permitir que o idoso sofra fome e passe por outras necessidades básicas. 

Outras formas bastante frequentes de abandono são as que dizem respeito à ausência de 

cuidados, de medicamentos e de alimentação aos que têm alguma forma de dependência 

física, econômica ou mental, antecipando sua imobilidade, aniquilando sua personalidade ou 

mesmo promovendo seu lento adoecimento e morte. 

A negligência é outra categoria que inclui as várias formas de menosprezo e de 

abandono. As negligências podem cometidas pelos serviços públicos e pela família. Por 

exemplo, na área da saúde, o desleixo e a inoperância dos órgãos de vigilância sanitária em 

relação aos abrigos e clínicas, onde o Estado não fiscaliza as instituições que fazem desse 

serviço um negócio e as famílias para quem é muito cômodo acreditar que tudo ficará bem 

com seu idoso quando o entrega num desses locais de assistência que se diz especializada. Há 

ainda vários tipos de negligências que ocorrem cotidianamente no atendimento dos serviços 

de saúde. É o caso das longas esperas em filas, dos pedidos de exames que demoram meses, 

quando as doenças vão avançando de forma degenerativa, por exemplo. As várias formas de 
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negligência dos serviços públicos têm por base a impessoalidade no trato. As negligências no 

contexto familiar e instituições de longa permanência, principalmente os idosos dependentes 

são afetados por falhas na administração de medicamentos, nos cuidados com o asseio 

corporal, e na adequação das casas a suas necessidades de atenção. 

Os abusos financeiros se referem, principalmente, às disputas de familiares pela 

posse dos bens ou a ações criminosas cometidas por órgãos públicos e privados em relação às 

pensões, aposentadorias e outros bens da pessoa idosa.  

Espíndola e Blay (2007) ressaltam que, do ponto de vista da saúde global, as 

diferentes formas de violência contra o idoso comprometem sua qualidade de vida, 

acarretando somatizações, transtornos psiquiátricos e morte prematura. 

Nesse contexto, esta revisita à literatura abordando o idoso como objeto de 

estudos e políticas, envolvendo o fenômeno da violência, bem como as formas como estas se 

expressam na sociedade atual constituem-se uma oportunidade para se conhecer o processo de 

envelhecimento populacional e a sua relação com a violência, na busca de somar esforços 

junto às instâncias competentes, vislumbrando a melhoria da qualidade de vida dessa 

população, o respeito ao atendimento público, ao cuidado na saúde, à segurança pública e às 

noções de cidadania. 
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Capítulo 4 
 

Marcos teóricos 
 

Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa  
onde o amor equivale à ofensa. 

 
Cecília Meireles  
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4  MARCOS TEÓRICOS 
___________________________________________________________________________ 

 

 

O fenômeno da violência no cotidiano da população idosa e a atenção à saúde 

considerando as políticas públicas brasileiras no Sistema Único de Saúde nos levou a resgatar 

na literatura aspectos teórico-conceituais sobre Integralidade, Redes Assistenciais, Linhas de 

Cuidado e Violência, indicando os conceitos adotados neste estudo.   

 

4.1  Integralidade 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 delineia o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e propõe o atendimento integral como uma de suas diretrizes (BRASIL, 1988). 

Legalmente, a integralidade é definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

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

níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 1990). No entanto, a integralidade se tornou 

mais do que uma diretriz do SUS; ela está relacionada a características desejáveis do sistema 

de saúde brasileiro, aos objetivos dos profissionais reformadores, enfim, a um conjunto de 

valores (MATTOS, 2001). Abordar o tema da integralidade envolve outros conceitos, tais 

como universalidade e equidade, que traduzem os ideais da Reforma Sanitária brasileira 

(CECÍLIO, 2001). 

A integralidade é um dos princípios doutrinários do sistema de saúde brasileiro e 

sua prática é discutida por autores da área da saúde como uma estratégia para a concretização 

de uma assistência voltada para as reais necessidades da população (CECCIM; 

FEUERWEKER, 2004; CECÍLIO, 2001; MATTOS, 2001). 

No Brasil, a integralidade da atenção é um dos seus pilares de construção, baseada 

na primazia das ações de promoção; garantia de atenção nos três níveis de complexidade; 

articulação das ações de prevenção, promoção e recuperação; abordagem integral dos 

indivíduos e das famílias (MATTOS; PINHEIRO, 2004). 

O princípio da Integralidade é um dos mais preciosos termos de demonstrar que a 

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou de 

grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população. Ou seja, a cada 
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qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que pertine aos níveis de complexidade 

diferenciados (BRASIL, 2002).   

Adotamos neste trabalho, o conceito que a integralidade é uma das diretrizes mais 

importantes para a consolidação da Reforma do Sistema de Saúde Brasileiro, porque 

representa a materialização do direito à saúde como direito de cidadania. Cumprir esse 

princípio significa, dentre outras coisas, assegurar aos indivíduos uma atenção integral à 

saúde nos diferentes níveis de complexidade; associar atenção curativa e preventiva; e, 

sobretudo, compreender a totalidade dos indivíduos e coletividades a partir das suas 

singularidades. 

Concordamos com este conceito, visto que ele se refere à integralidade não apenas 

na visão de todo do indivíduo, mas inclui outros setores da sociedade e da organização dos 

serviços como responsáveis por garantir o direito à integralidade, com vista, que uma atenção 

integral se relaciona também à continuidade da assistência prestada, e que os indivíduos 

possam ser assistidos nos diversos níveis de atenção, objetivando, assim, não apenas a cura, 

mas a promoção da saúde e também à prevenção de doenças.  

O atendimento integral refere-se ao atendimento das necessidades dos indivíduos 

de uma maneira ampliada, sendo um eixo importante na construção do SUS e constituindo-se 

como um desafio na caminhada de construção do sistema (MATTOS; PINHEIRO, 2004). A 

Integralidade é o próprio caminho que vai transformando as pessoas e construindo algo 

melhor. Busca uma assistência ampliada, transformadora, centrada no indivíduo e não aceita a 

redução do mesmo nem à doença nem ao aspecto biológico. Além do atendimento integral, 

envolve a valorização do cuidado e o acolhimento. 

 
 

4.2 Redes Assistenciais 

 
A sociedade hoje está configurada como uma “sociedade em rede”, sendo o 

conceito rede utilizado em diversas organizações, como a da saúde. Na organização de uma 

rede, todos devem reconhecer explicitamente suas dependências e interdependências, não 

havendo espaço para poderes centralizados, imposições, desnível de mando - todos devem, 

juntos, construir condições jurídicas, administrativas e de informações para operar serviços, 

sistemas e organizações (CARVALHO et al., 2008). 

Os autores acrescentam que na rede tem que haver cooperação e coordenação 

compartilhada: todos colaboram e atuam ao mesmo tempo e para o mesmo fim; na 
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coordenação há um sentido de ordem, de proporção, de ligação de coisas sempre unidas. 

Numa rede, deve haver tanto esse sentido de ordem, proporção ou ligação como também a 

cooperação durante todo o processo, o agir. 

O SUS, surgido com a Constituição de 1988, dispõe em seus artigos 198 e 200 a 

designação de seu caráter “único”, em virtude da unificação de todas as ações e serviços 

públicos de saúde em um só sistema, a ser executado por muitos entes políticos e autônomos. 

Contudo, mais dois aspectos foram acrescentados; além de ser único, o sistema era, ao mesmo 

tempo: “descentralizado”, sendo imposto ao sistema um modelo de rede no qual todos os 

envolvidos se interconectam, e mantêm-se como unidade autônoma; e integrador das ações e 

serviços (art. 198, II, da CF, e art. 7º, II, da Lei nº 8.080/90). Sem uma rede de serviços, não é 

possível garantir a integralidade da atenção à saúde; é com esses três elementos que se impõe 

uma rede de saúde (SANTOS; ANDRADE, 2011). 

Na realidade, é o conceito de integralidade da assistência à saúde que conforma o 

sistema de saúde como uma rede de serviços e relações. A integralidade é resultado da visão 

sistêmica da vida, a qual compreende que somos totalidades integradas, cujas propriedades 

essenciais sempre serão do todo, uma vez que nenhuma das partes as possui isoladamente 

(CAPRA, 2006). 

Neste estudo, adotamos o conceito de Redes de Serviços de Saúde apresentado 

por Santos e Andrade (2011), como a forma de organização das ações e serviços de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, em todos os níveis de complexidade, de um 

determinado território, de modo a permitir a articulação e a interconexão de todos os 

conhecimentos, tecnologias, profissionais e organizações existentes no sistema, para que o 

cidadão possa acessá-los, de acordo com suas necessidades de saúde, de forma racional, 

harmônica, sistêmica, regulada e conforme uma lógica técnico-sanitária.  

Assim, a integralidade do cuidado só pode ser obtida em rede. Deve haver algum 

grau de integralidade “focalizada”, mesmo que não seja suficiente, quando uma equipe, em 

um serviço de saúde, por meio de uma boa articulação de suas práticas, consegue escutar e 

atender, da melhor forma possível, as necessidades de saúde (MALTA; MERHY, 2010). 

A concepção das redes assistenciais pode ser compreendida como fundamental ao 

SUS, embora seja necessária ainda a operacionalização dos serviços e da atenção, num amplo 

processo de compromisso e de responsabilização entre a sociedade civil e os três níveis da 

gestão do SUS (BRASIL, 2006). 

Cada serviço pode ser repensado como um componente fundamental da 

integralidade do cuidado, como uma “estação” no circuito que cada indivíduo percorre para 
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obter a integralidade de que necessita. Cabe o desafio de “conectar” essas redes assistenciais, 

de forma mais adequada à rede de serviços de saúde (MALTA; MERHY, 2010). 

Os autores afirmam que, para efetivar a garantia do cuidado em saúde, torna-se 

fundamental a constituição de redes integradas, cuja construção reconhece necessariamente a 

interdependência e, muitas vezes, conflitos entre atores sociais e organizações distintas em 

situações de poder compartido, visto que nenhuma destas instâncias dispõe da totalidade dos 

recursos. 

Conforme Hartz e Contandriopoulos (2004), a efetivação da imagem ideal de um 

“sistema sem muros” nos quais se eliminariam barreiras de acesso entre os diversos pontos de 

atenção interligados por corredores virtuais, embora desfrute de relativo consenso em relação 

aos seus princípios, ainda constitui importante desafio aos sistemas de saúde, demandando 

avaliações para sua efetiva implementação. 

A capacidade dos sistemas de saúde em prestar cuidados mais coordenados ao 

minimizar barreiras de acesso entre níveis assistenciais, oferecer atenção em saúde mais 

sincronizada e em tempo oportuno pode ser otimizada pela implantação de mecanismos e 

estratégias de integração da rede assistencial (ALMEIDA; GIOVANELLA; MENDONCA, 

2010). 

 

4.3  Linhas de Cuidado 

 

Para se repensar novas modelagens assistenciais, assentadas em diretrizes como a 

integralidade do cuidado, há que se aprofundar o debate sob novos fundamentos teóricos, 

particularmente sobre a natureza do processo de trabalho, sua micropolítica e importância na 

compreensão da organização da assistência à saúde. Torna-se necessário ainda repensar o 

processo saúde-doença, quanto aos seus determinantes e condicionantes, e a intervenção em 

toda a cadeia de produção de saúde, desde a promoção, prevenção, vigilância, assistência e 

reabilitação (MALTA; MERHY, 2010). 

Nesse contexto, surgem as Linhas de Cuidado (LC). Elas constituem-se em 

políticas de saúde matriciais que integram ações da cadeia de produção da saúde, voltadas 

para as especificidades de grupos ou às necessidades individuais, permitindo não só a 

condução oportuna dos pacientes pelas diversas possibilidades de diagnóstico e terapêutica, 

mas também uma visão global das suas condições de vida (BRASIL, 2008). 
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As LC podem ser entendidas como o conjunto de saberes, tecnologias e recursos 

necessários ao enfrentamento dos riscos, agravos ou condições específicas do ciclo de vida, a 

ser ofertado de forma articulada por um dado sistema de saúde. Uma LC deve-se expressar 

por meio de padronizações técnicas que explicitem informações relativas à organização da 

oferta de ações de saúde em um dado sistema. Contudo, para que uma LC possa ser definida 

em um sistema, há a necessidade de elaboração prévia de protocolos clínicos e/ou revisão 

crítica dos existentes em relação às patologias e às condições clínicas sob as quais se deseja 

atuar (SÃO PAULO, 2010). 

Para Carvalho et al. (2008), a utilização de protocolos clínicos tem ocorrido em 

muitos municípios, para orientar a terapêutica e o gerenciamento do cuidado para as doenças 

mais prevalentes. Trata-se de uma boa medida, que precisa ser monitorada e avaliada para 

testar a sua eficácia, especialmente no gerenciamento do cuidado na perspectiva da atenção 

em rede. 

Assim, as LC são estratégias utilizadas nas redes de atenção à saúde, de maneira a 

orientar os usuários sobre os caminhos preferenciais que devem percorrer nas linhas e pontos 

da rede para ter suas necessidades adequadamente atendidas. São, portanto, estabelecidas 

normas e rotinas que se aplicam a todos os pontos da rede envolvidos com o enfrentamento de 

determinado processo saúde-doença (CARVALHO et al., 2008), aspectos que culminam à 

integralidade da assistência. 

De acordo com Machado et al. (2007), a importância de abordar a assistência de 

forma integrada está fundamentada na articulação de todos os passos na produção do cuidado 

e no restabelecimento da saúde. Propõe-se mapear a integralidade da assistência pelo 

acompanhamento da LC, evitando-se assim a sua fragmentação. Cada usuário deverá ser 

acompanhado segundo determinado projeto terapêutico instituído, comandado por um 

processo de trabalho cuidador, e não por uma lógica “indutora de consumo”. Esta lógica 

contrapõe-se ao presente cotidiano dos serviços de saúde, onde frequentemente há confronto 

entre os profissionais que atuam ou que deveriam atuar com o mesmo objetivo, ou seja, o 

bem-estar do cliente e o desenvolvimento de ações curativas ou preventivas no processo de 

saúde-doença. 

As LC se formam nas relações entre os trabalhadores, deles com os usuários e em 

linhas de conexão para fora de cada unidade organizacional, seja um estabelecimento de 

saúde ou o próprio domicílio. Estas relações se produzem em fluxos abertos que operam 

objetivamente na realidade, e também a partir de certos campos simbólicos, configurando 
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redes rizomáticas, isto é, que se estabelecem continuamente, com muitas entradas (FRANCO; 

MERHY, 2008), enfocando a integralidade e a horizontalidade do cuidado.  

LC é a imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros e 

garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. Contudo, a LC só 

cuida de fato do usuário se os serviços de saúde organizarem seus processos de trabalho, de 

modo que haja o acolhimento dos usuários pelos trabalhadores, o que significa atender bem, 

fazer uma escuta qualificada do seu problema de saúde, resolver e, se necessário, fazer um 

encaminhamento seguro, e isto só é possível se a rede de atenção à saúde operar com base na 

LC (FRANCO; FRANCO, 200?). 

Os autores ainda afirmam que é necessário que os trabalhadores estabeleçam 

vínculos com os usuários, no sentido de acompanhar seus processos por dentro da rede, e se 

responsabilizem, procurando facilitar o seu “caminhar na rede” para atendimento às suas 

necessidades. Logo, com a LC integral organizada, o serviço de saúde opera centrado nas 

necessidades dos usuários, e não mais na oferta de serviços, o que geralmente limita o acesso. 

 

4.4 Violência 

 

Violência é reconhecida, conforme Schraiber et al (2009), como fenômeno 

sociocultural, em sua origem e repercussões, e quase sempre concebida como atinente à 

segurança pública e ao judiciário. Reconhecê-la como uma questão também da Saúde, 

portanto, não é algo fácil e a precedência histórica de sua abordagem pelas Ciências Humanas 

e Sociais reforça esse ponto de vista. Como acontecimento sociocultural, violência é definida 

por atos que constituem violação de direitos, da perspectiva legal e também ética. 

Outra definição é atribuída ao fenômeno da violência, como o uso instrumental de 

poder, situação em que o sujeito detentor de maior poder se vale daqueles atos para reiterar ou 

ampliar seu poder, o que não lhe dá legítima autoridade senão um poder coercitivamente 

instaurado. Isto acentua desigualdades sociais, como as de gênero, e nega relações 

interativas/comunicativas, como referido ainda pelos autores supracitados. 

Conforme Minayo (2008), o termo maltrato que também é considerado sinônimo 

de abuso e violência, é usado neste estudo para designar as várias formas de violência contra 

idosos, embora vários estudos teóricos procedam a distinções relativas a cada um deles. Essa 

definição é adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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Contudo, Rückert et al. (2008) destacam que a violência é, antes de tudo, uma 

questão social, portanto, em si, não é objeto próprio do setor saúde. Ela se torna um tema 

desse campo pelo impacto que provoca na qualidade de vida, pelas lesões físicas, psíquicas e 

morais que acarreta e pelas exigências de atenção e cuidados dos serviços médico-

hospitalares. 

Já no plano internacional e nacional, a violência é reconhecida, além de questão 

social, como de saúde pública. É considerada, mundialmente, como violação de direitos, 

embora com expressões variadas em diferentes contextos. Debate-se, contemporaneamente, a 

expansão de domínios da violência, de modo paradoxal com a expansão dos direitos humanos 

e sociais. Da violência do próprio Estado, tal qual nos crimes de guerra ou abusos e 

negligências de suas instituições, estendem-se às situações de caráter interpessoal no mundo 

privado. Não bastarão para seu controle apenas apelos aos sensos de responsabilidade ética e 

social dos indivíduos. Trata-se, antes, da redefinição desses sensos, do ponto de vista moral e 

legal (SCHRAIBER; D’OLIVEIRA; COUTO, 2006). 

Os mesmos autores mencionam ainda que ao definir violência como "uso 

intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de 

resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação", 

destaca a intencionalidade do ato violento, excluindo os incidentes não intencionais. Inclui o 

uso do poder, exemplificado por ameaças de agressões ou intimidações, e por negligências e 

omissões. 

Cabe aqui refletir a conceituação de violência atribuída pelo Ministério da Saúde. 

Este refere que a violência é tida como ações praticadas por indivíduos, grupos, classes ou 

nações, que tenham como conseqüência danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si 

próprio ou a outro. Ainda, violência envolve regras e uma relação de poder, na qual o agressor 

mantém um domínio sobre a vítima, seja de forma física, econômica, emocional, entre outros. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a propagação da violência tem sua gênese na 

desigualdade social e de poder (NOGUEIRA; BERLINI, 2006). 

De acordo com Schraiber, D’Oliveira e Couto (2006), no mundo afora e também 

no Brasil, a violência é o retrato da crise de sociabilidade, identificada nos espaços públicos e 

privados, nas relações institucionais, grupais e interpessoais em tempos de guerra ou de paz. 

Nota-se, então, que a violência não é um mero processo que infringe pessoas, mas uma 

sociedade, onde seus padrões normativos são rompidos pela busca do benefício próprio, seja 

qual for este. 
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Logo, a violência é considerada pelos estudiosos como um fenômeno complexo e 

de difícil conceituação e pode ser entendida como todo evento representado por relações, 

ações, negligências e omissões realizadas por indivíduos, grupos, classes e nações que 

ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a outrem. As raízes da violência 

se encontram nas estruturas sociais, econômicas e políticas, bem como nas consciências 

individuais (ANDRADE; FONSECA, 2008). 
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Capítulo 5 
 

Metodologia 
 

De boca amarga e de alma triste sinto a minha própria presença 
num céu de loucura suspensa. 

  
Cecília Meireles  
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5  METODOLOGIA  

____________________________________________________________ 

 

 

5.1  Tipologia de estudo/Abordagem da pesquisa 

 

Estudo compreensivo, de natureza qualitativa, pois se propõe compreender a 

atenção à saúde do idoso, vítima de violência, em Sobral-CE, nas redes assistenciais, 

considerando o princípio da integralidade. A pesquisa qualitativa foi o caminho para proceder 

compreensão da atenção. Eleger a abordagem qualitativa para o desenvolvimento dessa 

investigação surgiu da premissa que o estudo demanda um arsenal metodológico de natureza 

compreensiva e interpretativa, capaz de aproximar do universo de sentidos e práticas daqueles 

que agenciam o cuidado, buscando situá-los no seu contexto e nas suas relações (MINAYO, 

2006 apud SOARES; COELHO, 2008). 

Denzin e Lincoln (2005, p. 3) ressaltam que a pesquisa qualitativa, 

[...] situada que posiciona o observador no mundo. Ela consiste em um 
conjunto de práticas interpretativas e materiais que torna o mundo 
visível. (...) envolve uma postura interpretativa e naturalista diante do 
mundo. Significa que os pesquisadores neste campo estudam as coisas 
em seus contextos naturais. 

 

A abordagem qualitativa baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os 

indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e 

definida por seus próprios atores.  

Bosi (2004) completa que a pesquisa qualitativa é uma modalidade de 

investigação cada vez mais empregada e aceita na área da saúde e das ciências humanas e 

sociais. E pode ser entendida como o campo ou arena para onde converge uma variedade de 

saberes, práticas, agentes sociais e grupos das mais diversas origens. 

Com base nestas considerações, acreditamos que a abordagem qualitativa é a que 

mais se aproxima do objeto de investigação, por possibilitar a extração e compreensão dos 

significados que permeiam o universo vivenciado pelo idoso vítima de violência que possam 

ser encontrados nos textos que serão tomados para análise. 

Desta forma, este estudo tem a pretensão de compreender, numa perspectiva 

hermenêutica e dialética ao idoso, a atenção prestada pelo sistema de saúde de Sobral ao idoso 

vítima de violência, considerando o princípio da integralidade nas Redes Assistenciais. 
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Assim, a pesquisa qualitativa de natureza compreensiva permite que o pesquisador amplie sua 

experiência sobre um determinado tema, tendo em vista criar maior familiaridade com o 

assunto. 

 

5.2 Referencial teórico-metodológico 

 

 Consideramos, no desenvolvimento deste estudo, a importância da utilização de 

um referencial teórico-metodológico que permite estabelecer perguntas fundamentais para a 

compreensão da realidade empírica, conservando, no entanto, uma abertura e flexibilidade 

capazes de permitir descobrir as particularidades da realidade empírica, em consonância com 

os princípios da pesquisa qualitativa. Entre os referenciais disponíveis para fundamentar o 

caminho teórico-metodológico, optamos pela hermenêutica-dialética, discutida por Minayo 

(2002) em “Caminhos do Pensamento: epistemologia e método”. 

 No centro da elaboração do pensamento hermenêutico está a noção de 

“compreender para analisar”. Minayo (2002), lançando a questão: “Quais as trilhas do 

compreender?”, recorre a Gadamer (1999) para respondê-la. Para este, não é buscando a 

intenção do autor que se pode compreender, pois as palavras e discursos dizem muito mais do 

que quem as escreveu quis dizer. Gadamer (1999, p. 42) diz, ainda, que  

compreender não é contemplar, pois a autoalienação na contemplação 
não aproxima o investigador da realidade histórica e, da mesma 
forma, acrescenta que compreender não é meramente captar a vontade 
ou os planos que as pessoas fazem, pois nem o sujeito se esgota na 
conjuntura em que vive, nem o que ele chegou a ser foi apenas fruto 
de sua vontade, inteligência e personalidade. 
 

Assim, concordando com Gadamer (1999), buscamos compreender os discursos 

sociais a serem analisados em seu contexto histórico, as subjetividades que influenciaram sua 

construção, garantindo, como recomenda o autor, o retorno constante do todo às partes e  

vice-versa. 

A dialética, por sua vez, é sintetizada por Minayo (2005), com base na articulação 

entre o pensamento de Hegel e Marx, da seguinte forma: a) as coisas, as relações e as ideias se 

transformam em virtude das leis internas de seu autodinamismo; b) há um encadeamento de 

processos, que ocorrem em espiral, não lineares ou circulares; c) cada coisa traz em si sua 

contradição, sendo levada a transformar-se em seu contrário. Segundo Hegel, uma coisa 

concreta é ao mesmo tempo ela própria e seu contrário, uma síntese de sua afirmação e de sua 
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negação; d) a quantidade se transforma em qualidade, já que toda qualidade comporta 

quantitativos e vice-versa.  

Assim, verificamos, nesse estudo, que, enquanto a hermenêutica buscou 

essencialmente a compreensão sobre como está organizada a rede de atenção à saúde ao idoso 

violentado, a dialética permitiu uma atitude crítica, quando discutimos as informações das 

unidades de análise. A hermenêutica busca as bases do consenso e da compreensão na 

tradição e na linguagem; o método dialético, por sua vez, introduz na realidade o princípio do 

conflito e da contradição como algo permanente e que se explica na transformação.  

Dessa forma, procuramos articular a hermenêutica e a dialética de tal forma que 

esse processo investigativo possa ser permeado por uma atitude compreensivo-crítica dos 

pesquisadores diante das situações e dos significados sociais que se apresentarem. Minayo 

(2002) ressalta, ainda, que a hermenêutica e a dialética não devem ser reduzidas a uma 

simples teoria de tratamento de dados. Mas, por possibilitarem uma reflexão que se funda na 

práxis, o casamento das duas abordagens é fecundo na condução do processo, ao mesmo 

tempo compreensivo e crítico da análise da realidade social.  

Corroborando, Guba e Lincoln (1989) propõem o processo hermenêutico-dialético 

como um caminho para alcançar as condições anteriormente expostas. É hermenêutico porque 

tem caráter interpretativo, e dialético porque implica em comparação e contraste de diferentes 

pontos de vista, objetivando um alto nível de síntese.  

 

5.3 Cenário do estudo  

 

A pesquisa foi realizada no município de Sobral, situado na Região Noroeste do 

Ceará, que possui uma área territorial de 2.123 Km2 e uma população projetada para 2010, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 188.271 habitantes. 

De acordo com o Relatório de Gestão Municipal de Sobral-CE, o sistema de 

saúde do município sobralense, desde 1998, está enquadrado na Gestão Plena do Sistema 

Municipal segundo a NOB 01/96 e NOAS (2002). Deste modo, a Prefeitura Municipal de 

Sobral, através da Secretaria da Saúde e Ação Social, assumiu integralmente a 

responsabilidade de promover a saúde de sua população, coordenando todas as ações de saúde 

desenvolvidas no município, sejam elas de caráter assistencial ou promocional.  
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Não obstante, Sobral integra uma rede assistencial hierarquizada e regionalizada 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado do Ceará, com capacidade instalada para 

realização de serviços em seus diferentes níveis de complexidade, que o faz ser município 

sede para a Microrregional de Sobral e Pólo da Macrorregião Norte do Ceará. 

Do total de estabelecimentos, 70 são credenciados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo 52 ambulatórios, 9 laboratórios, 5 hospitais, 3 policlínicas e 1 Unidade Mista de 

Saúde. Do total de unidades que operam no SUS, 41 são públicas e 29 privadas contratadas. 

Das unidades públicas, 35 são municipais e 6 estaduais. É a partir dessa rede física que a 

Secretaria da Saúde e Ação Social estrutura os serviços de atenção primária, secundária e 

terciária para o SUS. 

 

5.4 Sujeitos da pesquisa 

 

 As unidades de análise para o estudo são as seguintes: (1) profissionais que 

ocupam cargo de gestão nos serviços que compõem as cinco redes assistenciais de saúde de 

Sobral-CE; (2) enfermeiros que atuam nas cinco redes de assistenciais de Sobral; e, (3) 

agentes comunitários de saúde, profissionais que na rede de saúde são potenciais 

identificadores dos casos de violência, e que compõem as Comissões Locais de Promoção da 

Cultura de Paz na Família. Vale ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi requisito para participação na pesquisa (APÊNDICE 1). 

 

5.4.1 Profissionais que ocupam cargo de gestão nos serviços 

 

 Os profissionais que ocupam cargos de gestão nas cinco redes assistenciais de 

Saúde de Sobral-CE, no espaço mínimo de um ano, foram abordados para participar da 

pesquisa. A escolha deveu-se a uma consulta ao Organograma da Secretaria da Saúde e Ação 

Social do município, que é composto por várias coordenações de atenção à saúde, núcleos, 

comissões, centrais, equipes e de setores que compõem toda a rede de saúde de Sobral, 

totalizando 58 itens que compõem a rede integral de saúde do município.  

 A partir deste organograma elegemos as seguintes coordenações: Coordenação de 

Políticas de Saúde, Coordenação de Vigilância à Saúde e Coordenação de Atenção à Saúde. 

Esta última abrange ainda os coordenadores de Atenção Primária, Coordenação de Saúde 

Bucal, Coordenação dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde da Família, Coordenação de 

Atenção Secundária e Terciária, Rede de Atenção Integral à Saúde Mental e Serviço de 
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Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Considerando estes critérios, foram abordados 

nove profissionais, sendo que, apenas seis se dispuseram participar da pesquisa. 

5.4.2 Enfermeiros que atuam nas redes assistenciais 

 

 Consideramos importante conhecer a visão dos enfermeiros que atuam nas redes 

assistenciais de Sobral, pois são estes profissionais que têm maior apropriação da realidade de 

saúde dos territórios, uma vez que a quase totalidade dos serviços que compõem as redes 

assistenciais em Sobral-CE são gerenciados por enfermeiros.  

 Intentamos garantir a participação de enfermeiros que atuam nas cinco Redes 

Assistenciais do município, então abordamos seis enfermeiros que foram escolhidos através 

de sorteio, dado o quantitativo de enfermeiros nestas Redes. Vale salientar que, representando 

a Atenção Primária, temos dois profissionais, sendo um da sede e outro do distrito. Assim, 

participaram seis enfermeiros que militam no sistema de saúde. 

 

5.4.3 Agentes comunitários de saúde da rede de saúde 

 

Ouvimos os agentes comunitários de saúde que atuam no sistema de saúde de 

Sobral, pois estes se constituem como importantes atores no processo de identificação e 

encaminhamento dos casos de violência contra o idoso no sistema de saúde de Sobral. 

Sobre o papel exercido pelos agentes de saúde, Silvestre (2003) destaca que 

devido às características de suas atribuições, os agentes têm acesso e contato com os idosos 

dentro de seu ambiente familiar, o que possibilitaria a identificação da violência contra o 

idoso – ou de seu risco – e permitiria o acompanhamento da situação. 

Assim, considerando os critérios de inclusão dos agentes de saúde na pesquisa, 

buscamo-los através das Comissões Locais de Promoção da Cultura de Paz na Família1 que 

estão distribuídas por cinco Macrorregiões de acordo com a posição geográfica dos territórios 

do município. Sorteamos duas Macrorregiões, que totalizaram cinco agentes comunitários de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 As Comissões Locais foram criadas para apoiar o município no desenvolvimento de ações voltadas para o 
enfrentamento da violência, com vistas à detecção precoce, prevenção de agravos e promoção da saúde. Cada 
Comissão pertence a uma Macrorregião, que se dividem da seguinte forma: (1) Estação, Dom Expedito e 
Tamarindo; (2) Sinhá Sabóia, Cohab I, Cohab II, Complexo Monsenhor Aloísio Pinto; (3) Sumaré e Padre 
Palhano; (4) Terrenos Novos, Vila União, Junco e Cohab III; (5) Expectativa, Parque Silvana I e II, Alto da 
Brasília, CAIC; (6) Coelce, Alto do Cristo e Dom José; (7) Pedrinhas. Os critérios de formação de cada 
macrorregião foram, entre outros, a posição geográfica das Unidades Básicas de Saúde (UBS). As Comissões 
são compostas por até 20 representantes, não sendo definido quantos representantes de cada categoria, pois 
assim acolheria os representantes que realmente desejam atuar junto com o grupo. Participam representantes das 
Unidades Básicas de Saúde, dos Agentes Comunitários de Saúde, da Rede de Ensino Municipal/Estadual, de 
Projetos que atuam na Rede de Atendimento e Proteção da Comunidade.  
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saúde, o que corresponde à totalidade dos que foram abordados.  

Por fim, a totalidade de sujeitos participantes do estudo constituiu-se de 17 

profissionais do sistema municipal de saúde de Sobral, Ceará, sendo seis representando a 

gestão das Redes Assistenciais e 11 o grupo operativo, que milita na Assistência. 

Salientamos ainda que aos participantes foram atribuídos números em algarismo 

arábico para a identificação dos discursos e preservação do anonimato, conforme exemplo: 

gestor 1, gestor 2 (…); enfermeiro 1, enfermeiro 2 (…); ACS 1, ACS 2 (…).  

 

 

5.5 Procedimentos para coleta dos dados  

 

Para processarmos a coleta de dados utilizamos a Metodologia Interativa, 

desenvolvida por Oliveira (2005) durante sua tese de doutorado na área de cooperativismo e 

associativismo. Parece-nos atender a complexidade e generalidade que se necessita para o 

desenvolvimento de um trabalho que pretende desenvolver um conhecimento científico. Essa 

autora define a metodologia como um “processo hermenêutico-dialético que facilita 

interpretar e entender o texto, a fala e depoimentos, como resultados de um processo histórico 

e sócio-cultural” (p. 150). A junção da hermenêutica, que corresponde à “arte da 

interpretação”, com a dialética, considerada como a “arte do diálogo”, deve-se ao movimento 

contínuo de idas e vindas que ocorre durante o processo de construção e reconstrução 

realizado durante as entrevistas com os participantes. 

A característica fundamental dessa metodologia é a construção coletiva do 

conhecimento, como resultado de um processo interativo, no qual os participantes, além de 

exporem suas ideias a respeito do fenômeno estudado, têm acesso às ideias dos demais 

sujeitos da pesquisa e são solicitados a se posicionarem em relação a elas, estabelecendo 

sínteses face aos diversos posicionamentos durante a pesquisa. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a metodologia interativa é uma ferramenta 

aplicável para pesquisas na área de Saúde, que facilita a coleta e a análise dos dados coletados 

e, principalmente, permite uma visão sistêmica da problemática estudada. Este processo 

permite não só compreender, mas construir e reconstruir, de forma dialética, o objeto de 

estudo, especialmente quando este trata sobre a relação do fenômeno idoso e violência. 

Oliveira (2007), tendo como base teórica o método pluralista construtivista de 

Guba e Lincoln (1989), o método de análise de conteúdo de Bardin (1977) e o método 

hermenêuticodialético de Minayo (2004), conceitua a metodologia interativa como sendo: 
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“Um processo hermenêutico-dialético que facilita entender e interpretar a fala e depoimentos 

dos atores sociais em seu contexto e analisar conceitos em textos, livros e documentos, em 

direção a uma visão sistêmica da temática em estudo”. (p. 123). 

Pesquisadores que já utilizaram essa metodologia, como Gomes (2004), Oliveira. 

(2005) e Pelloso (2007), alegam que ela está fundamentada no paradigma da ciência 

contemporânea de que a compreensão do processo de conhecimento deve ser dinâmico e 

sistêmico, e afirmam também que ela se caracteriza pela aplicação da técnica do círculo 

hermenêutico-dialético (CHD) e da análise hermenêutica-dialética (AHD), que se completam 

no processo de coleta e análise dos dados. 

O círculo hermenêutico-dialético é uma troca permanente entre o pesquisador e os 

entrevistados, o que supõe “[...] constantes diálogos, críticas, análises, construções e 

reconstruções coletivas. Através do contínuo vai-e-vem, é possível se chegar o mais próximo 

possível da realidade, chamada de consenso”. (OLIVEIRA, 2007, p. 131). 

Oliveira (2007) explica que a técnica do CHD é composta de três círculos 

concêntricos, conforme figura 1. Essa técnica é assim representada: no círculo maior estão 

representados os entrevistados E1, E2, E3 e E4; o segundo círculo representa o nível das 

sínteses feitas pelos pesquisadores das respostas obtidas dos entrevistados; e o terceiro 

corresponde ao “consenso”. 

Dessa forma, C1 é a síntese construída pelo pesquisador das respostas de E1 após 

responder à entrevista; C2 é a síntese construída a partir das respostas de E1 e E2; C3 é a 

síntese construída a partir das respostas de E1, E2 e E3; e C4 é a síntese construída a partir 

das respostas de E1, E2, E3 e E4. Após a construção dessas sínteses, que constituem o       

pré-consenso, os sujeitos da pesquisa deveriam participar de um encontro em que, a partir de 

discussões, tentariam chegar a um consenso, que, para Guba e Lincoln (1989) é o que se pode 

chegar o mais próximo possível à realidade. 
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Na figura 1, este processo está ilustrado, dando-se ênfase a sua dinâmica e 

interatividade. A figura foi adaptada de Oliveira (2007), a partir do círculo hermenêutico 

dialético de Guba e Lincoln. Como ilustrado na figura, a aplicação da técnica do CHD ajuda 

no aprofundamento das reflexões coletivas para melhor compreensão da realidade estudada. 

Para Oliveira (2007, p. 133), “[...] A maior contribuição dada pelo emprego dessa técnica diz 

respeito à pré-análise por cada entrevistado(a) e por cada grupo entrevistado [...]”. 

Sobre a utilização do CHD neste estudo, vale salientar que chegamos à construção 

apenas do pré-consenso, pois enfrentamos dificuldades no processo de coleta de informações 

junto aos atores envolvidos na pesquisa, o que inviabilizou o encontro entre os entrevistados 

para construir o que está denominado na Metodologia Interativa de Consenso.  

A entrevista se constitui a técnica de escolha dessa Metodologia. Esta constou de 

um único questionamento: Fale sobre a atenção à saúde do idoso vítima de violência em 

Sobral, Ceará, considerando os princípios da integralidade.  

As entrevistas foram transcritas na íntegra (APÊNDICE 2) e validadas pelos 

sujeitos conforme proposto na Metodologia Interativa, sendo construídas, ao longo da 

aplicação da técnica, as sínteses (APÊNDICE 3). 
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5.6 Processo de análise das informações  

  

 A Metodologia Interativa pressupõe a utilização da Análise Hermenêutica 

Dialética (AHD), como metodo de análise pois, segundo Oliveira (2007) esta completa o 

circulo hermenêutico dialético como método de coleta de dados. A análise HD exige que os 

sujeitos sejam trabalhados nos aspectos históricos, socioculturais, político, econômico e 

educacional favorecendo uma visão completa do contexto. Assim, optamos pela Análise do 

Discurso pela dificuldade já relatada, na coleta de dados junto aos gestores. Este tipo de 

método é defendido por Bahktin (1979) como possibilidade de captar o sentido não explícito 

no discurso, portanto como forma de aproximação do processo saúde-doença por meio da 

interpretação da linguagem, pois é no terreno da linguagem que explicamos a determinação de 

vários fenômenos e conceitos, sendo a palavra uma espécie de ponte lançada entre um ou 

mais locutores e um ou mais interlocutores. Assim, entendemos que é também por meio da 

palavra que nos definimos em relação ao outro ou em relação à coletividade.  

 Logo, acreditamos, para efeito desta reflexão, que a organização e a estruturação 

das palavras definem os discursos e possibilitam a compreensão dos fenômenos e dos 

conceitos. A palavra expõe as contradições e os conflitos existentes em uma dada realidade, 

pois é construída a partir do emaranhado de fios ideológicos que expressa o repertório de uma 

época e de um grupo social; portanto a compreensão do discurso exige a compreensão das 

relações sociais que ele expressa (MINAYO, 2004). 

 A autora destaca ainda que o discurso revela a compreensão do sujeito sobre 

determinado contexto sociohistórico, no qual se evidenciam suas relações para a produção do 

próprio discurso. Na saúde, os discursos dos sujeitos projetam sua visão da sociedade e da 

natureza, da historicidade das relações, da forma de organização da sociedade, das condições 

de produção e reprodução social.  

 Cada etapa da análise de discurso deve seguir uma ordem que possibilite ao 

pesquisador atingir os seus objetivos. Em relação a sua operacionalização, escolhemos a 

ordenação adotada por Minayo (2004), baseada em Orlandi (2001), a qual divide a análise de 

discurso entre as seguintes etapas: 

1) análise das palavras do texto – separamos os termos constituintes do discurso, analisando 

os seus componentes (adjetivos, substantivos, verbos e advérbios);  

2) análise das construções de frases – identificamos os sentidos dos discursos; 

3) construção de uma rede semântica que intermedeia o social e os sentidos dos discursos; e, 

4) consideração da produção social do texto como constitutivo de seu sentido. 
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 As informações, depois de processadas as etapas da Análise do Discurso, são 

organizadas em categorias, que se constituem, segundo Campos (2004), em grandes 

enunciados que abarcam um número variado de temas, segundo seu grau de proximidade ou 

intimidade, e que possam, através de sua análise, exprimirem significados e elaborações 

importantes que atendam aos objetivos do estudo e criem novos conhecimentos, 

possibilitando uma abordagem diferenciada dos temas propostos. 

 Assim, estruturamos em categorias os discursos que tratavam de uma mesma 

temática, embora tivéssemos o consensual (hermenêutico) e o contraste, a diferença 

(dialético), tal como propõe o referencial teórico-metodológico. Emergiram categorias 

relacionando o objeto de estudo com as percepções dos sujeitos sobre integralidade, 

intersetorialidade, violência contra o idoso, bem como sua tipologia, além das potencialidades 

e vulnerabilidades do sistema de saúde na atenção ao idoso. 

 

 

5.7 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

 A pesquisa foi apreciada pela Comissão Científica da Secretaria da Saúde e Ação 

Social de Sobral-CE e, posteriormente enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), conforme orientações da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, tendo sido aprovada conforme Protocolo 

No. 959 e CAAE: 6500.0.000.039-10. 

 A anuência da participação dos sujeitos do estudo foi documentada através de 

suas assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado em duas vias 

(uma sendo entregue aos participantes do estudo e a outra permanecendo com a 

pesquisadora). Nestes termos, foram expostos os objetivos do estudo, bem como informações 

aos participantes sobre o direito de anonimato, de sigilo de informações pertinentes à 

privacidade e da desistência da participação do estudo em qualquer momento, conforme suas 

vontades, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.   

 Seguimos assim os aspectos contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, referente à pesquisa envolvendo seres humanos, sendo também respeitados os 

referenciais básicos da bioética, que incluem a beneficência, não maleficência, autonomia, 

justiça e equidade (BRASIL, 2000). 

 As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais. A eticidade da pesquisa implica em:  
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a) Consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e 

aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos 

deve sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua 

vulnerabilidade. 

 A observância ao princípio da autonomia foi obedecida diante do esclarecimento 

aos sujeitos de que eles possuíam o livre arbítrio para decidir participar ou não da pesquisa, de 

que a mesma era voluntária e de que a qualquer momento poderiam se negar a responder a 

qualquer um dos questionamentos e desistir da pesquisa, ficando esses termos evidenciados 

no consentimento livre e esclarecido, respeitando, desta forma, a sua autonomia. 

 b) Ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 

coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos. 

 Quanto ao princípio da beneficência, destacamos que a devolução dos resultados 

da pesquisa às pessoas envolvidas e à gestão municipal trouxe contribuições significativas na 

organização do sistema de saúde local. Deste modo, respeitamos o princípio da beneficência.  

c) Garantia de que danos previsíveis foram evitados (não maleficência). 

 Já o princípio da não maleficência foi seguido, ao assumirmos o compromisso de 

que não traríamos nenhum constrangimento aos sujeitos da pesquisa. A fim de atendermos a 

este princípio, nenhuma informação relativa aos sujeitos foi personalizada e os dados foram 

analisados de forma coletiva.   

 d) Relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos pesquisados e 

minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária (justiça e 

equidade) (BRASIL, 1996).  

 Quanto ao princípio da justiça, este foi alcançado na medida em que os resultados 

e discussões suscitados ajudam na melhoria dos serviços públicos nos diversos âmbitos da 

atenção no sistema de saúde do município. Para tanto asseguramos a fidedignidade dos 

resultados. 
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Capítulo 6 
 

Apresentação dos 
Resultados 

 
Já não se morre de velhice nem de acidente nem de doença,  

mas, Senhor, só de indiferença. 
  

Cecília Meireles  
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6  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
________________________________________________________________ 
 

 

As reflexões teóricas sobre os fenômenos violência e envelhecimento no contexto 

do Sistema de Saúde brasileiro nos despertou inquietações acerca da atenção direcionada ao 

idoso vítima de violência, segundo o Princípio da Integralidade. Fomos buscar uma 

aproximação do fenômeno com as impressões dos profissionais de saúde da gestão e da 

assistência do sistema local de saúde de Sobral, Ceará. 

Apresentamos, neste capítulo, os discursos dos gestores, enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde do Sistema de Saúde de Sobral, organizados em categorias, além de 

uma breve caracterização do sistema local e dos atores envolvidos na pesquisa.  

 
6.1 O Contexto: Sistema de Saúde de Sobral, Ceará 
 

Até 1996 o governo municipal de Sobral, Ceará tinha pouca participação na 

execução de políticas de saúde, sendo a rede de serviços deste setor vinculada, na maioria, a 

entidades filantrópicas, às privadas e ao governo estadual. O financiamento da sua rede 

assistencial ficava quase limitado ao pagamento por contraprestação de serviços. O modelo 

assistencial do município, referência para toda a região, tinha um enfoque exclusivamente 

centrado na doença, tendo o hospital como espaço privilegiado da prestação de serviço de 

saúde à população. Mesmo os serviços ambulatoriais de Atenção Básica estavam 

centralizados nos hospitais, apresentando baixa cobertura e pouca resolubilidade. Os Postos 

de Saúde municipais estavam quase todos localizados dentro de escolas municipais, dispondo 

geralmente de duas pequenas salas, sem condições de funcionamento adequado. O Conselho 

Municipal de Saúde, criado em 1994, não realizava reuniões regulares e não havia registro de 

suas atividades (ANDRADE; MARTINS JÚNIOR, 1999). 

O município de Sobral era o único de médio porte do Ceará em que a saúde ainda 

não havia sido municipalizada. A construção do Sistema Municipal de Saúde de Sobral, 

considerado um conjunto de serviços coordenados por gestão local, com área geográfica 

definida e metas para melhoria da situação de saúde da população claramente estabelecidas, 

iniciou-se em 1997. O primeiro passo foi a realização de um diagnóstico de saúde do 

município com base em dados secundários, logo em seguida a realização de um Seminário de 



 69 

Planejamento Estratégico Participativo, organizado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Saúde do Município (SDSS) (ANDRADE et al., 2004). 

Nesse seminário foram debatidos aspectos para o processo de planejamento das 

ações de saúde, que mais tarde iriam nortear a elaboração do primeiro Plano Municipal de 

Saúde do Município. A partir de então, o município passa a estruturar sua rede de atenção 

primária à saúde, organizando e investindo em métodos que garantissem melhores condições 

assistenciais à população, e que isto estivesse ao alcance de todos. 

Em Sobral, a Estratégia de Saúde da Família, modelo que orienta a organização 

do sistema público de saúde no país, é composto por uma equipe de profissionais de nível 

superior, de caráter multidisciplinar, o que o diferencia dos modelos das demais regiões do 

Brasil em que o Ministério da Saúde preconiza uma equipe básica formada por: médicos, 

enfermeiros, odontólogos, auxiliar de enfermagem, técnico de higiene dental e agente 

comunitário de saúde. As equipes de saúde multidisciplinares de Sobral são compostas, além 

da equipe básica, por profissionais de nível superior: nutricionistas, educadores físicos, 

psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais (FARIAS, 2004). 

O sistema de saúde dispõe de uma rede física capacitada para a realização de 

serviços de saúde em seus diferentes níveis de complexidade, o que faz com que o município, 

no modelo estadual de reorganização da saúde, seja referência em âmbito micro e 

macrorregional (ANDRADE et al., 2004). 

A rede de atenção secundária em Sobral é garantida por serviços prestados pelo 

Centro de Especialidades Médicas e pelo Centro de Especialidades Odontológicas. De acordo 

com o Plano Municipal de Saúde (SOBRAL, 2011), a rede de atenção terciária fica a cargo de 

unidades contratadas e filantrópicas, destacando-se a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 

Hospital do Coração, Hospital Dr. Estevam e a Unidade Mista Dr. Tomaz Corrêa Aragão. Na 

rede básica, atualmente, Sobral conta com 48 equipes do PSF, sendo 34 na sede e 14 nos 

distritos rurais.  

Nesse contexto, Sobral se constitui um Pólo para a sede da Microrregião de 

Sobral, formada por 24 municípios; e para a sede da Macrorregião de Camocim, Tianguá, 

Crateús, Acaraú. Isto significa que o Sistema de Saúde de Sobral é referência 

para 55 municípios, abrangendo uma população de aproximadamente 1.600.000 habitantes.  

A gestão do Sistema de Saúde de Sobral, em âmbito local, é de responsabilidade 

da Secretaria da Saúde e Ação Social, que adota um modelo de gestão colegiada, formada por 

todos os coordenadores de sua estrutura administrativa para o planejamento, monitoramento e 
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a avaliação das ações. 

Desde 2008, de acordo com a proposta municipal, a condição de gestão de Sobral 

busca atender aos  princípios  e  diretrizes  do  Pacto  pela  Saúde,  com  atualização  das 

 prioridades,  objetivos,  metas  e  indicadores   de  monitoramento  e  avaliação  pactuados 

 para  o  biênio  2010 - 2011,  definidos  pela  portaria  no  2.669,  de  3  de  novembro  de 

 2009 (SOBRAL, 2011).       

A Atenção Básica é desenvolvida pelas 48 equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), que, atuando em  conjunto  com  outros  profissionais  de  apoio,  como  os que fazem 

 as 38 Equipes de Saúde Bucal (ESB)  e  os 6 Núcleos  de  Apoio  à  Saúde  da 

Família (NASF),  distribuídos  em  28  Centros  de Saúde  da  Família  (CSF)  e  5  unidades 

 de  apoio,  em  áreas  compreendidas como  territórios,  onde,  dependendo  de sua 

localização, perfil social e epidemiológico da população, acompanham, em média, 600 a 

1.200 famílias, garantindo uma cobertura assistencial de 89,2% da população do município 

(parâmetro  com  dados  da  população  estimada  do  IBGE, 2010). Os Agentes de Combate 

às Endemias (ACE) são também distribuídos de acordo com os territórios das equipes da ESF.  

Diante da complexidade deste modelo de atenção, a gestão tem requerido dos 

profissionais o desenvolvimento de competências para assistir a população, considerando os 

princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, levando a necessidade de desenvolver o 

processo de educação permanente junto aos trabalhadores do sistema de saúde local, 

conformando o Sistema de Saúde Escola, com a importante participação da Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia e das Universidades – Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Dentre os programas desenvolvidos pela Escola de Formação em Saúde da 

Família Visconde de Sabóia (EFSFVS) se destaca a Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família, dirigida para as diferentes categorias profissionais da saúde que buscam 

desenvolver e aprimorar o seu fazer, considerando suas singularidades, necessidades e seus 

diferentes contextos no território da Estratégia Saúde da Família de Sobral. 

 
 
 
6.2  Atenção à Saúde do Idoso vítima de Violência em Sobral, Ceará 
 
 

A atenção à saúde do idoso em Sobral, Ceará foi apresentada pelos profissionais 

que participaram da pesquisa segundo as percepções sobre a violência contra o idoso e as suas 

mais diversas formas; a integralidade e os desafios da operacionalização deste princípio do 
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SUS e da intersetorialidade; e as vulnerabilidades e potencialidades do sistema de saúde local 

na atenção ao idoso violentado. 

 
6.2.1.... na visão da Gestão em Saúde 
 

A Gestão está representada por um grupo de Coordenadores da Secretaria da 

Saúde e Ação Social de Sobral das categorias profissionais médico, enfermeiro, fisioterapeuta 

e terapeuta ocupacional que atuam, em sua maioria, há seis anos na coordenação das Redes 

Assistenciais do município. 

Os discursos a seguir demonstram como os gestores veem a atenção ao idoso 

vítima de violência na perspectiva da Integralidade. 

 

 
• Percepções sobre a violência contra o idoso  

 

Os gestores do sistema de saúde de Sobral percebem a violência contra o idoso 

como uma problemática que exige uma atenção complexa, embora assumam que esta não se 

constitui como uma prioridade do Sistema. Justificada pela grande demanda assumida na 

Atenção Básica gerada pelo atendimento dos problemas ditos como prioritários nos Centros 

de Saúde da Família; e, pela dificuldade enfrentada no setor saúde em dialogar, numa 

perspectiva intersetorial, tendo, muitas vezes, que assumir a responsabilidade com a atenção 

voltada à população idosa, além das competências do setor saúde. 

 

Transportar o conceito de violência para a população idosa é nos 
reportar as relações de gênero, pois a mulher idosa é diferente do 
homem idoso. (...) em Sobral, por ter crescido muito, a violência ao 
idoso se apresenta mais viva, mais intensa. (...) (GESTÃO 
MUNICIPAL). 
 
(...) precisa ser mais evidenciada a problemática da violência contra 
o idoso, que às vezes é tão restrita, (...) a gente precisa melhorar na 
Atenção Básica, pois são muitos os problemas a ser dado conta: 
mortalidade infantil, hanseníase, (...) que algumas coisas que fogem 
desses programas (...) deixam a desejar, mas é algo que temos 
trabalhado e buscado melhorar. É uma área que a gente precisa 
melhorar muito (...) (GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA). 
 
(...) muitas vezes, quando prestamos serviço de atendimento ao idoso, 
percebemos certa violência (...) a violência financeira, a violência 
física, principalmente a violência psicológica e urbana (...) são idosos 
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que muitas vezes, a gente já sabe qual o endereço deles (...) 
(GESTÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). 
 
A atenção à saúde ao idoso vítima de violência do Sistema Único de 
Saúde apresenta muitas fragilidades, por ser uma atenção que exige 
uma complexidade (...) vejo um desânimo do serviço de saúde quando 
ele está a frente de uma vítima de violência, não só do idoso, mas em 
qualquer fase ou tipo de violência. (...) (GESTÃO VIGILÂNCIA À 
SAÚDE) . 

 
Nos discursos, a violência contra o idoso é percebida como tendo relação com 

gênero por sua maior fragilidade e como multivariada. Há o sentimento de necessidade de 

melhora do sistema pelo reconhecimento de sua fragilidade e desânimo dos profissionais em 

lidar com o problema. Está relacionada também ao aumento da população local, dando uma 

conotação de que esse fenômeno se intensifica na realidade de Sobral. 

 

• Tipologia da violência contra o idoso  

 
Os gestores registraram vários tipos de maus tratos contra a pessoa idosa,   

destacando-se as negligências cometidas pelos serviços públicos e aquelas praticadas pelas 

famílias.  

As negligências que ocorrem cotidianamente no atendimento nos serviços de 

saúde foram caracterizadas pela omissão de cuidados ao idoso, uma vez que o sistema 

público, não tendo organizado as linhas de cuidado nas redes assistenciais, deixa de garantir o 

acesso às políticas públicas voltadas ao idoso, gerando a violência institucional.  

A gestão da Vigilância à Saúde relaciona a impotência do sistema, geradora de 

violência, embora não intencional. Esta impotência deriva da falta de diálogo intersetorial, 

que não é uma realidade, restando ao setor Saúde alavancar os processos de cuidar, de assistir 

o idoso vítima de violência, por ser este o setor de acesso do idoso aos serviços públicos de 

cuidado.  

No contexto familiar, as negligências são referidas pela gestão da Urgência e 

Emergência de forma que, o ato de negligenciar está relacionado com uma série de outras 

violências, como psicológica, física, financeira e urbana. 

A violência física é caracterizada por casos de espancamento, além de situações 

ocorridas no trânsito, como atropelamentos e abalroamentos, resultando em traumas que 

causam internamento hospitalar ou óbito. 
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(...) preocupa a violência que está sendo criada também pela ausência 
de políticas do Estado para garantir ao idoso, ou ao indivíduo que 
está avançando na caminhada da vida, e que, em breve, vai estar 
nessa condição (...) na Secretaria de saúde, tem denúncias de maus 
tratos, de grosserias (...) mas não tem nenhum curso no mundo que 
forme cidadão (...) as pessoas agem com desrespeito (...) Essa 
violência é a que mais preocupa, não porque atinge a população 
idosa, mas o que nela se torna mais grave e cruel é porque 
desconhece toda a trajetória e a representação simbólica daquela que 
construiu a sua vida, dando exemplo, muito mais do que o suor do 
trabalho. (...) (GESTOR 1). 

 

(…) a violência não é uma violência tão explícita, mas a violência no 
sentido da omissão de cuidados (…) (GESTOR 2). 
 
(...) Então assim, como essa linha [linha de cuidado do idoso] não 
está traçada, então, assim, o percurso que ele faz, a gente perde ele 
no meio, então a violência fica cometida nesse ato. (...) nesse 
momento dele se perder, a gente está causando essa violência 
institucional (...) (GESTOR 3). 
 
Então, mesmo essa fragilidade, esse estado de impotência do serviço, 
então é... uma violência provocada pela impotência (...) não é  
intencional, independe da nossa força, independe da nossa 
organização porque a gente depende da organização de outros (...) 
(GESTOR 4). 
 
(...) existe uma certa violência é... a violência financeira, a violência 
física, principalmente pela psicológica e urbana nesses nossos 
pacientes. Então são pacientes que, por vezes, são negligenciados 
pela família, a família não dá atenção devida (...) Não raro também é 
presente no serviço, a violência física (...) Então eu tenho alguns 
casos de espancamento do idoso. (...) também a violência urbana, 
principalmente os atropelamentos, por motocicletas ou então os 
abalroamentos por carros. (...) (GESTOR 6). 

 
 

Outras formas de violência foram evidenciadas pelos gestores, como os abusos 

psicológicos, físicos, financeiros e o abandono. A violência psicológica aparece relacionada 

com as situações que acarretam em sofrimento mental, como o desprezo, a discriminação e a 

dependência física de terceiros para realizar qualquer tipo de atividade, inclusive no que se 

refere ao acesso às dependências de qualquer serviço de saúde.  

 

a violência ao idoso (...) que é o desprezo, o abandono, o preconceito 
(...) (GESTOR 1). 
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(…) situações que acabam sendo violência mesmo sendo 
indiretamente, a história da violência psicológica (…) (GESTOR 2). 
 
(...) essa dificuldade de acessibilidade [estrutura física], por si só já é 
uma violência, ela já é uma violência psicológica, simbólica àquela 
pessoa que precisa desse atendimento (...) além da violência 
psicológica que já se estendia de longas datas e que é nociva, quando 
começou a caminhar para uma violência física sem nenhum retorno 
dessa família, nós levamos o caso para o Ministério Público, para 
salvaguardar a vida e a integridade mental e física deste usuário (...) 
(GESTOR 5). 

  
 
 Os casos de abandono e abusos financeiros são evidenciados pelos gestores, como 

as formas mais comuns no âmbito familiar, onde a aposentadoria dos idosos representa o 

sustento da sua família, e estes são segregados em cômodos recuados da casa, sendo retirados 

do convívio com os demais membros da família.   

(...) todo mundo quer trabalhar na cidade, aí vem outra violência 
porque a família foi toda, aí o velhinho fica lá, morando num 
quartinho (...) (GESTOR 1). 
 
(…) outra realidade que a gente vê frequentemente, a família que não 
trabalha e que se sustenta pela aposentadoria do idoso (…) 
(GESTOR 2). 
 

No discurso da gestão municipal, outra forma de maus tratos contra o idoso foi 

referida – a violência do intelecto, caracterizada por uma série de fatores, como o maior 

acesso à Educação nos dias atuais, somada à baixa escolaridade da população idosa, bem 

como a própria condição de “ser-estar velho” e não dominar as tecnologias com que lidamos 

no cotidiano, como o celular, o computador e a internet, gerando, assim, outras formas de 

violência como o desprezo, o abandono e a discriminação. 

 

(...) a ampliação do número de vagas em escolas (...) gera uma 
violência que é mais cruel, é aquela repercutida numa noção de 
superioridade intelectual, violência do intelecto, além de ser mais 
velho você é burro, você não estudou, você é analfabeto, é 
despreparado, essa violência é fruto da arrogância daqueles que não 
conseguem perceber que se educar não é apenas acumular 
conhecimentos específicos de uma área, essa violência preocupa, 
porque interfere e contribui fundamentalmente para o isolamento, 
para a segregação e para o abandono. Essa violência do intelecto 
contribui para o (...) desprezo e pode incitar uma questão que possa 
partir realmente para a vida assassina, numa geração de filho que 
despreza, de profissional de saúde que não atende, enquanto técnico 
especializado (...) (GESTOR 1). 
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(...) outro tipo de violência, que é gerada no contexto humano, é a do 
vô que não sabe usar o computador e o celular, ele é discriminado, 
porque ele não domina a tecnologia do I-pod, essa violência é muito 
cruel (...) (GESTOR 1). 
 

 

• Percepções sobre Integralidade 

 

A integralidade é percebida como um grande desafio a ser assumido pelos 

profissionais do sistema de saúde, apesar de reconhecerem os novos processos de trabalho que 

foram desencadeados pelo governo federal, no sentido de incorporar novas e diversas 

categorias profissionais na Atenção Básica, para prestar um atendimento integral ao idoso.  

 

(...) O SUS começa a ganhar a força da população com a Estratégia 
Saúde da Família (ESF); inicialmente traz o Agente Comunitário de 
Saúde, enfermeiro, médico, e técnico de enfermagem, como seus 
principais profissionais. Passados sete anos, o dentista é inserido, 
não na ESF, mas através do programa de saúde bucal. A equipe 
multiprofissional cresce através do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), criando novas estruturas de trabalho, novas formas 
de inserir categorias profissionais para fazer integralidade (...) 
(GESTOR 1). 
 
(...) esses conceitos, esse trabalho em cima da integralidade, isso tudo 
está sempre sendo incentivado, não vejo como política no sentido de 
estar normatizado, talvez esteja nos planos municipais, mas não há, 
acaba se tornando uma política por ser constantemente incentivada e 
ser ainda as ferramentas para que seja desenvolvido (…) (GESTOR 
2). 
 

(...) a gente tenta fazer um atendimento adequado, atendendo à 
necessidade do idoso naquele momento, mas de uma forma integral, 
nós simplesmente deixamos muito a desejar (...) (GESTOR 6). 
 
essa integralidade, a leitura que eu faço é que ela não é fácil de se 
alcançar, fica muito no plano do desejo, no plano do imaginário, mas 
no ato, no cotidiano, essa integralidade não é impossível de ser 
concretizada, mas ela é um grande desafio, é um desafio diário, tanto 
pra quem está na atenção primária como na secundária e na 
terciária. (GESTOR 5). 
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 Vale ressaltar também que os discursos revelam os sentidos da Integralidade no 

que se refere ao atendimento da pessoa idosa como ser integral e a atenção integral, 

considerando os níveis primário, secundário e terciário.  

 
 
• O desafio de operar o princípio da Integralidade entre os níveis de atenção 

 

A operacionalização do Princípio da Integralidade é destacada pelos gestores a 

partir da discussão de várias fatores que se imbricam como as fragilidades do Sistema de 

Saúde brasileiro, caracterizado pela falta de acesso a consultas especializadas, exames, 

medicamentos, procedimentos cirúrgicos, dentre outros; além da estrutura organizacional 

fragmentada, em que as redes assistenciais e as linhas de cuidado ainda se constituem como 

um desafio, apesar dos esforços, não favorecendo o diálogo entre os níveis de atenção e a 

operância do sistema de referência e contra-referência. 

 

(...) as pessoas não conseguem entender o que é, não adianta ter o 
doutor sem ter o remédio, não adianta ter o remédio se não tem o 
exame, não adianta ter o exame sem ter o hospital, se não há cirurgia, 
o resultado, ou seja, essa integralidade é difícil (...) as pessoas não 
conhecem a complexidade do sistema (...) pode-se dizer que Sobral 
ainda tem vulnerabilidades (...) dificuldades em termos profissionais, 
pois o Brasil não prepara profissionais da saúde para atender em 
termos de integralidade (...) (GESTOR 1). 
 
(…) a integralidade em relação à atenção primária com a atenção 
terciária ela não é tão (…) pelo que se percebe a gente ainda não 
conseguiu uma integração entre esses níveis de atenção (…) há uma 
necessidade do fortalecimento de outras políticas públicas (…) Há 
uma queixa constante das unidades de saúde de que há sempre uma 
referência e nunca uma contra-referência, a gente percebe que muitas 
vezes a linguagem que é falada pelas equipes (…) não é visualizada 
na atenção terciária, até porque não há uma compreensão do 
contexto em que aquela pessoa vive (…) (GESTOR 2). 
 
A gente atende o idoso, mas, nós apenas apagamos o incêndio, nós 
não conseguimos, nós não resolvemos o problema dele como um todo. 
(...) o acesso do idoso teoricamente à unidade de atenção primária, 
ele deveria ser facilitado (...) mas é uma prioridade maquiada. (...) o 
encaminhamento a um serviço secundário é complicado porque não 
tem um serviço de atenção ao idoso especializado. Não temos no 
sistema, geriatras que possam tratar desses pacientes. (...) Na atenção 
terciária, quando o idoso adentra no hospital, geralmente é pela 
emergência, raramente é por via ambulatorial, pois ele não consegue 
entrar no hospital para investigar alguma patologia e se ele 
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necessitar de cirurgia, geralmente é postergada, porque é um 
paciente idoso, um paciente grave não tem como operar, então, 
muitas vezes, vem a óbito por falta de tratamento ou negligência da 
parte da atenção terciária. (GESTOR 6). 
 
(...) referência, contra-referência, muitas vezes a gente peca, faz um 
referenciamento desse idoso (...) só que a referência não é só um 
simples ato de encaminhar, porque a Atenção Básica é a 
coordenadora do cuidado, ela tem que ser responsável por aquele 
idoso, e o que acontece é que às vezes ele se perde no trajeto dessa 
linha. (...) (GESTOR 3). 
 

 Outro aspecto considerado diz respeito à qualificação dos profissionais de saúde, 

os quais, segundo alguns gestores, não foram formados para atuar, tendo o Princípio da 

Integralidade como um dos orientadores das suas práticas. Além disso, foi mencionada ainda 

a necessidade de profissionais especialistas – geriatras e gerontólogos – para assistir a 

população idosa. 

 
 

• A violência contra o idoso e o dilema da Intersetorialidade 

 
Os discursos apontam para a necessidade de estabelecer diálogo entre os serviços 

do setor Saúde, bem como deste com outras políticas públicas, instituições e setores para lidar 

com o fenômeno da violência contra o idoso, uma vez que o setor Saúde enfrenta dificuldades 

em conduzir os casos. Dentre os setores destacam-se: assistência social, educação, segurança, 

moradia, bem como os órgãos judiciários e as organizações não governamentais.  

 

(…) há uma dificuldade na condução desse caso [caso de violência 
contra o idoso] quando parte para a necessidade de outras políticas 
públicas como a segurança, a moradia (…) há uma necessidade do 
fortalecimento de outras políticas públicas. (GESTOR 2). 
 
(...) necessitaria de outras instituições, outros aparelhos que estão 
inseridos ou que fazem parte de outras instituições que nem são da 
área da saúde ou que, às vezes, nem está tão próximo. (...) não 
podemos atribuir toda a responsabilidade da assistência do idoso ao 
setor saúde. (...) Os setores dentro da própria saúde têm que dialogar 
(...) tem que dialogar os setores da saúde entre os setores de outras 
instituições, aí entra a assistência social, a educação, os órgãos 
judiciários, até mesmo Organizações Não Governamentais que 
prestam algum atendimento a esse grupo, que já tem alguma 
atividade de prestação de serviços para o grupo dos idosos. (...) vejo 
que esse diálogo, ele é muito difícil de acontecer, e quando acontece, 
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muitas vezes, eles são pontuais, eles não ficam seguindo uma 
sistemática. (...) (GESTOR 4). 

 

A gestão da Vigilância à Saúde destaca que a atenção ao idoso vítima de violência 

não deve ser uma responsabilidade assumida apenas pelo setor Saúde e que o diálogo com os 

demais setores tem sido difícil, quando acontece é de forma eventual, não tem um caráter 

sistemático para que os casos de violência contra a população idosa sejam discutidos e 

encaminhados.  

 

 
• Potencialidades do Sistema de Saúde 

 

A gestão do sistema de saúde de Sobral apresentou potencialidades que têm 

contribuído na atenção ao idoso vítima de violência, como a disposição de novos serviços e 

equipamentos que intentam atender integralmente às necessidades na área da saúde, além da 

busca de integrar estes serviços em Redes e, assim, traçar as linhas de cuidado. 

 

o Disposição de importantes equipamentos/serviços na busca da atenção integral  

 

Os gestores pontuaram programas e serviços que constituem os níveis de atenção 

primária, secundária e terciária do município, que buscam articular-se entre si, e garantir a 

multiprofissionalidade na assistência voltada à população idosa. Vale ressaltar ainda que a 

apropriação do território é reconhecida pelos gestores como fundamental para o alcance da 

atenção integral. 

(...) Se comparar Sobral com outras realidades, aqui é uma 
maravilha, pois tem programa de residência, SAMU, visita 
domiciliar, o NASF, (...) tem a Santa Casa, a construção do novo 
hospital, tem um centro reabilitação. (...) (GESTOR 1). 
 
(…) a gente tem uma vantagem muito grande em Sobral, que é da 
apropriação do território por parte da equipe (…) A gente está com 
um serviço na atenção primária, que é HOME CARE (…) uma equipe 
com fisioterapia, e terapeuta ocupacional, e médico (…) o NASF, a 
Residência, Saúde Mental conseguem estar unindo forças, o HOME 
CARE, para ver se com um plano de cuidados a gente consegue 
atender essa totalidade do contexto que esse idoso vive (…) 
(GESTOR 2). 
 
(...) a gente busca estar dialogando com o Disque Idoso, busca 
articular o CSF para estar inserindo esse idoso nos grupos, a gente 
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sabe que tem os grupos de caminhada, os grupos de atividade física 
(...) (GESTOR 5). 

 
A multiprofissionalidade no sistema de saúde está representada nos Programas de 

Residência, NASF, Centro de Reabilitação, Santa Casa de Misericórdia, no serviço de Home 

Care, entre outros. É válido ressaltar também o Disque Idoso, que na atualidade encontra-se 

inserido no setor da Ação Social.  

 No discurso dos gestores, a disponibilidade destes no sistema de saúde vai de 

encontro com o desejo de alcançar um dos sentidos da integralidade, atendendo à totalidade 

do idoso vítima de violência.   

 
o Redes Assistenciais do sistema de saúde  

  

   A gestão da saúde de Sobral destaca que os serviços de urgência, saúde mental 

e ambulatorial especializado, organizados em redes, se integram com a Atenção Primária, não 

acontecendo o mesmo com o nível de atenção terciária. 

Quando se trata da rede, excluindo a atenção da emergência, a gente 
tem a rede de urgência que o SAMU, a rede de saúde mental, a rede 
especializada (…) a gente tem fortalecido agora algumas 
especialidades voltadas para a saúde do homem. (…) considerando 
essas redes a gente consegue ter uma integração interessante, há uma 
parceria (…) tem o desenvolvimento de projetos terapêuticos 
singulares (...) com exceção da atenção terciária a gente consegue ter 
uma boa integração. (GESTOR 2). 

 
Nós temos as redes [assistenciais], agora o nó entre elas não se tem e 
nem existe essa linha traçada no sistema (...) a gente perde o idoso 
(...) (GESTOR 3). 
 
(...) conseguimos avançar muito com a implantação da Estratégia 
Saúde da Família, a partir de 1996 e 1997, conseguimos avançar 
bastante, em ter o sistema organizado, em ter uma rede, que não é 
perfeita, mas que está atenta e que busca dar respostas efetivas às 
pessoas idosas, mas nós temos muitas dificuldades no âmbito do PSF. 
(GESTOR 5). 

 
 

Os discursos apontam para a necessidade de ter o sistema organizado em redes 

ligadas pelas linhas de cuidado para melhor atender às necessidades de atenção da população 

idosa. 
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• Vulnerabilidades do Sistema de Saúde 

 

O fenômeno da violência contra o idoso trouxe à tona uma série de dificuldades 

enfrentadas pelo sistema de saúde de Sobral, que na visão dos gestores interferem na atenção 

prestada a essa população. 

A primeira refere-se à necessidade de construir um arcabouço jurídico-

institucional para reconhecer, identificar, conduzir e acompanhar os casos de violência contra 

o idoso. 

(...) a ausência de profissionais que ora são gestores e ora também 
são políticos, que não conseguem dar confiabilidade ao processo 
para construir arcabouço jurídico que permita ao Estado primeiro 
reconhecer e identificar isso [o fato da confiabilidade da atenção] 
como violência, e trabalhe na prevenção, é o mais importante. (...) 
(GESTOR 1). 

  
A estrutura física e organizacional que o sistema de saúde dispõe também foi 

colocada como uma vulnerabilidade, tanto no que diz respeito à estrutura física de alguns 

serviços, como na forma como estes estão organizados, especialmente para acolher e 

acompanhar casos de idosos que sofrem violência no âmbito familiar. 

 

As dificuldades de estrutura física pra trabalhar é uma real 
necessidade, embora esteja diminuindo, pois estão em construção 
tanto na atenção secundária como na terciária (...) (GESTOR 1). 
 
(...) um acesso no CAPS geral que dificulta muito a acessibilidade do 
idoso, porque de um lado nós temos uma escada composta de vários 
degraus, que quem não tem nenhum problema da ordem de 
coordenação motora, não é cadeirante ou não utiliza muleta, tem 
dificuldade, imagine uma pessoa idosa. Do outro lado nós temos uma 
rampa que também dificulta muito o acesso até de quem não tem 
nenhum comprometimento motor, que dirá um idoso, então isso pra 
gente causa determinados constrangimentos (...) (GESTOR 5). 

 
(…) a gente retira o idoso  que está em situação de vulnerabilidade no 
lar, mas como fazer, onde ele vai ficar, pois muitas vezes é a própria 
família que ocasiona essa situação de violência. (GESTOR 1). 

 
 A subnotificação dos casos de violência contra o idoso foi destacada pelos 

gestores com grande preocupação, pois não tem-se a cultura de denunciar os casos 

dificultando a identificação por parte dos órgãos responsáveis.   
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(…) há uma dificuldade primeiro na identificação desses casos [de 
violência contra o idoso], eu acho que há uma subnotificação (…) 
(GESTOR 2). 
 
(...) a questão da violência, nós não identificamos, nós não temos essa 
cultura de notificação (...) não temos a cultura de ligar pro Disque 
Idoso denunciando essa violência contra o idoso. (GESTOR 6). 

 

  A necessidade de qualificação dos profissionais de saúde de Sobral foi 

reforçada pelos gestores, uma vez que estes reconhecem o receio e a dificuldade que têm na 

identificação, condução, observação e acompanhamento dos casos de violência, apesar de ter 

sido destacado que os agentes comunitários de saúde e os enfermeiros têm, no cotidiano de 

trabalho, percebido sinais de risco à violência em idosos. 

 

(…) há um certo receio dos profissionais em estar conduzindo, 
observando e tentando até auxiliar mais (…) essa dificuldade na 
identificação é algo bastante relevante (…) os profissionais têm esse 
medo (…) nesse ponto a assistência, ela começa a não ser tão 
integral, tão de forma satisfatória, porque a identificação, ela tem 
esse certo valor (…) há uma necessidade de notificação (…) perceber 
sinal de risco de violência no idoso, eu acho que isso nossa equipe 
tem condições de fazer e tem feito, os agentes comunitários de saúde e 
os enfermeiros principalmente (…) acho que ainda há uma 
necessidade de qualificação maior para os profissionais, para 
estarem atuando melhor na assistência no território(…) (GESTOR 2). 

 
(...) outra coisa também é (...) a dificuldade que o profissional tem de 
lidar com a violência, além da dificuldade institucional existe também 
uma despreparação pessoal, intelectual (...) (GESTOR 4). 
 

Nos discursos, os gestores chamam atenção para a qualificação dos profissionais 

no sentido de trabalhar suas competências para lidar com os casos de violência contra o idoso, 

considerando os componentes conhecimento, habilidades e atitudes envolvendo os fenômenos 

violência e envelhecimento. 

(...) hoje o que mais falta nos serviços de saúde não é medicamento, 
não é o procedimento cirúrgico, não é a ausência de profissionais 
especializados, mas é a ausência de afeto, respeito, a 
responsabilidade daqueles que fazem o serviço de saúde com o outro, 
e quando esse outro é idoso é que isso é mais preocupante. (...) tá 
faltando polidez, é olhar no olho. (...) (GESTOR 1). 
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6.2.1.... na percepção da Assistência à Saúde 
 
 A Assistência à Saúde constituiu-se por um grupo de enfermeiros que trabalham 

nas Redes Assistenciais de Sobral e agentes comunitários de saúde que atuam nas Equipes de 

Saúde da Família do município e compõem as Comissões Locais de Acolhimento.  

 Os discursos dos enfermeiros e agentes comunitários estão apresentados a seguir.  

 

6.2.1.1 Os discursos dos Enfermeiros 

 

• Percepções sobre a violência contra o idoso 

 

No discurso dos enfermeiros a violência contra o idoso está vinculada a processos 

relacionais envolvendo a família e a sociedade, os quais justificam as mais diversas 

manifestações da violência em Sobral.    

O idoso já é desprezado dentro da família e, de certa forma, dentro da 
sociedade; e hoje o idoso é vítima de vários tipos de violência em 
Sobral. (ENFERMEIRO 6). 
  
(...) hoje a violência ao idoso é a sexta causa maior de morte em todo 
o Brasil (...) A violência é referente aos processos de relações sociais 
e interpessoais de grupos, de classe, de gênero (...) (ENFERMEIRO 
1). 
 
A saúde do idoso tem certa estrutura no município de Sobral (...) 
existem os estatutos (Estatuto do Idoso), mas ninguém trabalha 
especificamente com relação a esses estatutos (...) Existem muitos 
casos de violência e os informantes-chave mais importantes que nós 
temos na comunidade são os ACS, eles são conhecedores de realidade 
realmente cruel. (ENFERMEIRO 2). 
 
No CEM, (...) com relação ao idoso vítima de violência, a gente não 
tem como reconhecer quais são os que são idosos vítimas de violência 
e os que não são (...) a gente não tem uma atenção voltada para ele. 
Não existe no CEM um ambulatório específico para idoso vítima de 
violência, existe para idoso, gestante, adolescente, para ortopedia, 
para neurologia, ou seja, em relação às especialidades, mas um 
grupo com relação à saúde do idoso vítima de violência a gente não 
tem (...). (ENFERMEIRO 3). 
 
A atenção ao idoso dentro do CAPS não se dá na primeira instância 
devido à violência. Não é percebido que aqui no CAPS venha (...) 
encaminhado com referência de violência ao idoso, geralmente os 
pacientes que vêm, no caso os idosos que são acompanhados aqui, 



 83 

eles já são acompanhados devido a algum transtorno mental. (...). 
(ENFERMEIRO 5). 
 

Os enfermeiros reconhecem a violência contra o idoso no Brasil como a sexta 

maior causa de morte, sendo marcante nos discursos a violência institucional, uma vez que 

nas redes de atenção secundária e de saúde mental não há um atendimento específico, 

ocorrendo do idoso nem ser identificado como vítima de qualquer tipo de violência. 

 

 

• Tipologia da violência contra o idoso 

 

Os enfermeiros destacaram que a violência contra o idoso é praticada de diversas 

formas, como as agressões, os abusos psicológicos e financeiros, onde o agressor se aproveita 

da vulnerabilidade física, emocional e econômica do idoso, praticando a violência e levando 

ao comprometimento de sua integridade física e/ou psicológica, envolvendo os vários tipos de 

maus-tratos. Essa violência, muitas vezes, impede a inclusão social do idoso, ou seja, a sua 

participação integral e efetiva na sociedade. 

 
Tem a violência física. (...) Violência emocional (...) porque já está na 
hora, porque ele já é idoso, porque se o idoso morrer teoricamente 
não vai fazer falta, tem toda uma história por trás dessa questão da 
violência (...) Ele é relegado, pela família, pela sociedade, pela 
comunidade, a segundo plano, no cantinho como um ser que não tem 
direito a nada. (ENFERMEIRO 6).  

 
As maiores causas de danos no idoso que a gente vê são os meios 
físicos. (ENFERMEIRO 1). 
 
(...) não tem só violência física, tem a violência verbal (...). Os idosos 
não têm direito ao aposento, chega à velhice, depois de uma vida toda 
de trabalho, na velhice era o período que ele poderia estar gozando e 
tendo prazer, uma boa alimentação, mas o dinheiro é dividido com os 
familiares(...) (ENFERMEIRO 2).  
 
O idoso é muito usado nessa parte financeira, que poderia servir pra 
saúde, porque quando ele não tem o remédio na rede gratuitamente, 
ele já podia pegar o dinheiro da aposentadoria para o remédio, mas 
não, a família desvia até a verba do idoso (...) (ENFERMEIRO 4). 
 

Nos discursos foram referidas as negligências praticadas no contexto familiar e 

pelo sistema de saúde. As negligências relacionadas à família envolvem as necessidades de 

cuidado do idoso como a alimentação, a higienização e a medicação. No sistema de saúde, 
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não há uma continuidade do cuidado ao idoso vítima de violência, considerando os níveis de 

atenção, e ainda, uma vez o idoso adentrando à unidade de saúde, seu atendimento é 

negligenciado.  

 

(...) hoje a violência não só é mesmo uma fratura que você percebe 
visualmente, mas os maus tratos que a gente engloba tudo. É uma 
higienização, é a alimentação, é a forma de tratar. A idosa fica sem 
tomar banho, às vezes passa a hora da medicação, passa a hora da 
alimentação (...) (ENFERMEIRO 1).  
 
(...) a indiferença da família em relação aos cuidados daquele 
paciente, a família não se compromete de forma integral, pra que 
aquele paciente tenha uma melhor qualidade de vida (...) Tem idoso 
que vem ao serviço e eles sofrem algum tipo de rejeição da família, 
não tem cuidados, os cuidados deles ficam deficientes, porque a 
família não se compromete cuidar daquele idoso. (ENFERMEIRO 5). 

 
Violência do serviço de saúde, que despreza aquela pessoa quando 
chega às unidades de saúde (...) A questão do transporte, a questão 
da educação, a questão da saúde e, no nosso caso, da saúde, não são 
atendidos (...) A questão dos acidentes de trânsito, que é uma 
violência externa, os idosos hoje sofrem, porque não tem passarela 
pra eles, não tem a faixa de pedestres e os próprios motociclistas não 
respeitam o idoso quando ele está andando (...) (ENFERMEIRO 6).  
 
(...) vejo que o idoso realmente é uma vítima de violência gritante, 
tanto poderia ter mais assistência de casa como na parte hospitalar, 
secundária, terciária e primária. (ENFERMEIRO 4). 
 

 
Os enfermeiros mencionaram que dentre os vários tipos de negligências 

cometidos pelos serviços públicos está a falta de acesso à faixa de pedestres e passarelas, 

gerando os acidentes de trânsito envolvendo idosos. 

 

• O desafio de operar o Princípio da Integralidade entre os níveis de atenção, apesar 

dos avanços 

 

Embora se tenha identificado progressos na operacionalização do Princípio da 

Integralidade, os profissionais ainda não desenvolvem uma atenção que possibilite um 

acompanhamento sistemático dos casos de idosos vítimas de violência, inviabilizando a 

continuidade da assistência entre os diversos níveis de atenção.  
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(...) Não são profissionais que estão ali no dia-a-dia, que possam ter 
um acompanhamento sistemático daquele caso. Então, não tem como 
você realmente dizer se está sendo bem acompanhado e garantir que 
vai ser resolvido o problema. Na integralidade eu acho que estão 
sendo dados os passos, estamos caminhando para poder melhorar, 
estruturar, mas assim na integralidade ainda está a desejar. 
(ENFERMEIRO 2). 
 
(...) com relação à acessibilidade à manutenção da integralidade, a 
gente consegue manter o paciente que precisa de uma atenção mais 
especializada e que a gente pode dar, ele já sai com a referência, com 
o encaminhamento e com as orientações de quem ele deve procurar, o 
que ele deve fazer, de onde ele deve encaminhar aquele papel e como 
é que ele vai proceder daqui pra frente pra ter a continuidade da 
assistência (...) (ENFERMEIRO 3). 

 

 No discurso, embora a integralidade seja colocada como um desafio, na rede 

ambulatorial especializada, busca-se a continuidade da assistência, conduzindo o idoso nos 

diversos níveis de atenção que ele necessitar.  

 

• Potencialidades do Sistema de Saúde 

 

Os enfermeiros identificaram algumas potencialidades do sistema de saúde de 

Sobral que apóiam seu trabalho no cuidado ao idoso envolvido com o fenômeno da violência, 

como a disponibilidade de serviços com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar.  

  

Nós conhecemos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência 
social e o CRES, que trabalha com as questões mais especializadas. 
Os aparelhos nós temos, mas ainda não conseguimos colocar em 
prática (...) (ENFERMEIRO 6).  

 
A gente liga para o CRAS, porque hoje nós temos serviços de apoio, 
como o Disque Idoso, que a gente liga e eles vêm fazer a visita, temos 
o apoio do NASF, com uma assistente social que faz essas visitas e 
temos o CRAS, que é um sistema que nos dar apoio, com a psicóloga, 
a terapeuta ocupacional e a assistente social (...) (ENFERMEIRO 1).  

 
Existem as redes de apoio. Os CRAS que existem, só ficam na sede, 
onde tem assistente social, psicólogo, onde tem uma equipe 
multidisciplinar para encaminhar os casos. (...) Existe o NASF, que 
tem o assistente social, o psicólogo ou o terapeuta (...) 
(ENFERMEIRO 2).  

 
Aqui na emergência dos adultos, existe a comissão de maus tratos (...) 
(ENFERMEIRO 4). 
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É evidenciado nos discursos que existem equipamentos importantes como o 

CRAS, CRES, NASF e comissões para auxiliar no atendimento ao idoso vítima de violência, 

entretanto, apesar da disponibilidade desses recursos, que são necessários ao estabelecimento 

da atenção integral à saúde do idoso, estes, não estão funcionando adequadamente. 

 

 

• Vulnerabilidades do Sistema de Saúde 

 

Nos discursos dos enfermeiros foram apresentadas algumas vulnerabilidades que 

envolvem o arcabouço jurídico-institucional, a estrutura organizacional do sistema e o 

componente humano do trabalho em saúde. 

Os enfermeiros consideram que em Sobral não existe uma rede integrada para o 

atendimento do idoso vítima de maus-tratos e nem tampouco são garantidos os direitos 

previstos no Estatuto do Idoso.  

(...) Então Sobral hoje não tem, eu acho, uma estrutura, uma rede 
realmente integrada que atenda esse paciente vítima de violência (...) 
Ainda não conseguiu colocar em prática todas as coisas pra que a 
aquele idoso tenha seus direitos garantidos, o que está no Estatuto do 
Idoso (...) (ENFERMEIRO 6). 

  

(...) Eu acho que a gente ainda está muito longe de obedecer aos 
direitos que o idoso tem no estatuto (...) Eu acho que realmente ele 
não está sendo ainda tratado como deve e como pede o Estatuto do 
Idoso (...) (ENFERMEIRO 4). 

 

No que diz respeito à estrutura organizacional do sistema foram destacadas as 

subnotificações dos casos de violência contra o idoso, as dificuldades de acesso ao sistema de 

saúde para aqueles que são domiciliados nos distritos de Sobral, além de algumas 

especificidades das Redes de Saúde Mental, Ambulatorial Especializada e Terciária. 

A subnotificação dos maus-tratos ao idoso em Sobral ocorre com frequência e 

decorre, tanto da omissão do cuidador como do próprio usuário, quando este não deseja 

relatar o evento do qual foi vítima, principalmente quando os agressores são pessoas próximas 

ou da família. 

(...) A notificação da causa de morte desse idoso fica como uma 
subnotificação, porque muitas vezes é a família que faz os maus tratos 
ao idoso e os vizinhos não têm um acesso de fala (...) Mas existe 
justamente essa subnotificação, existe essa omissão ao idoso por não 
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chegar até o profissional (...) A gente sabe que hoje os maus tratos 
são subnotificados justamente pelo medo (...) (ENFERMEIRO 1).  
 
Os ACS se privam muitas vezes de estar revelando a violência que 
eles evidenciam no dia a dia, até por medo de se envolver, por se 
sentir ameaçados, então a coisa ainda é muito subregistrada, 
subrevelada, pois a gente sabe que realmente existe um grande 
número (...) (ENFERMEIRO 2). 

 

No discurso foi pontuada a dificuldade dos Centros de Saúde da Família, 

localizado nos distritos quanto ao acesso às redes de apoio concentradas na sede do 

município, evidenciando a demora no retorno das denúncias de maus-tratos.  

 

(...) Para as unidades de distrito a gente tem uma grande dificuldade, 
porque fica longe da sede, os CRAS que existem só ficam na sede. Às 
vezes, até por experiência, fazemos a denúncia, mas o retorno 
demora, às vezes não chega, não é feito uma visita e, então espera 
muito tempo pra vir, não tem uma resposta adequada (...) 
(ENFERMEIRO 2). 
 
 

Outros aspectos que devem ser considerados é que a Rede Ambulatorial 

Especializada não consegue reconhecer quando um idoso vítima de violência busca ou foi 

encaminhado para o serviço, além da demora no acesso a consultas e exames especializados. 

 

(...) A gente recebe os pacientes já encaminhados da atenção 
primária, então é difícil reconhecer ou então saber se aquele idoso foi 
ou não vítima de agressão (...) A gente enquanto serviço não tem 
como reconhecer quais são os que são idosos vítimas de violência e 
os que não são (...) Uns tem acesso mais rápido, dependendo da 
especialidade, outros demoram mais, com relação a isso não tem 
como ter controle, porque depende do sistema, quando surgir data é 
que eles vão marcar a consulta”. (ENFERMEIRO 3). 
 
 

Na Rede de Saúde Mental os encaminhamentos de idosos não acontece por serem 

vítimas de violência, mas por apresentar queixas com risco de adoecimento mental, que pode 

estar ou não relacionado com situações de maus-tratos. 

 

(...) A atenção ao idoso dentro do CAPS não se dá na primeira 
instância devido à violência. Eu não tenho percebido que aqui no 
CAPS a gente receba encaminhamentos de outros profissionais da 
atenção básica que venha com referência de violência ao idoso (...) 
Vítima de violência, realmente, no CAPS fica mais deficiente (...) Mas 
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vítima de violência pra adentrar no serviço, a gente não percebe, não 
tem o idoso que veio ao serviço porque ele é vítima de violência”. 
(ENFERMEIRO 5). 

 

O enfermeiro destaca que a relação entre a grande demanda que busca a atenção 

terciária e as limitações das condições de atendimento oferecidas pelos serviços geram a 

superlotação das instituições de saúde, onde a atenção integral é negligenciada.  

 

(...) A coisa mais gritante é na questão hospitalar (...) Então, eles vêm 
e são atendidos, mas não com certa pressa, eles são atendidos 
normalmente quando tem vaga, então ficam sentados numa cadeira 
preguiçosa e ficam muito tempo na observação, então eu acho que o 
idoso talvez não seja respeitado nos seus direitos como pede o SUS na 
sua integralidade, ele realmente não é dignamente atendido como 
deve (...)  Então, eles vêm, são atendidos, mas não com uma certa 
pressa, eles são atendidos normalmente quando tem vaga (...) 
(ENFERMEIRO 5). 
 
 (...) ele chega ao hospital e como já é muito idoso cria-se a falsa 
concepção de que o mais jovem deveria ter mais privilégios em vista à 
assistência, e ele fica um pouco marginalizado ali (...) 
(ENFERMEIRO 6). 

 

Outro aspecto que deve ser considerado na atenção terciária é a necessidade de 

qualificar os profissionais para atender os idosos vítima de violência, no sentido de detectar e 

conduzir casos de maus tratos. 

 

(...) A gente vê, na atenção terciária, o descaso e despreparo que tem 
os hospitais em atender esse idoso (...) (ENFERMEIRO 6). 
 
 

6.2.1.2 Os discursos dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

• Tipologia da violência contra o idoso 

 
Os discursos dos agentes comunitários de saúde evidenciam que a prática da 

violência contra o idoso é frequente no seu cotidiano de trabalho e que a principal forma 

identificada é aquela denominada como sendo abuso financeiro, onde o idoso tem seu direito 

à aposentadoria, negado pela própria família, que faz uso indevido desse recurso ao invés de 

aplicá-lo às necessidades do idoso.  
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(...) aquele filho que não trabalha, às vezes é um usuário de álcool e 
drogas, que não faz nada da vida e fica lá (...) o idoso às vezes é uma 
pessoa que não tem consciência, que não tem condições nem de 
receber seu salário, aí deixa na mão do filho que faz o que quer (...) 
(ACS 1). 
 
(...) alguns idosos, principalmente os que têm filho único e esse 
mesmo abusa dos direitos dele em relação a dinheiro, ao financeiro 
(...) (ACS 3). 
 
(...) eles não tomam conta do dinheiro deles, sempre tem um neto pra 
receber, tem uma filha pra receber. Eles não têm essa oportunidade 
de chegar e até ir com eles no local que recebem o dinheiro e quando 
chegar usufruir daquilo porque tem outras pessoas por detrás pra 
fazerem o que querem, não o que o idoso quer (...) (ACS 5). 

 
Os agentes comunitários de saúde mencionaram também outras formas de 

violência: os abusos físicos, os psicológicos e o abandono, em geral praticados por pessoas de 

seu próprio convívio familiar. 

 
(...) devido sofrerem esses abusos de entes queridos, de pessoas 
próximas (...) (ACS 3).  
 
Os idosos estão sendo espancados principalmente pelos netos. (ACS 
5). 

 
(...) o idoso não tem vez de falar o que ele quer (...) só os filhos o têm 
e o idoso fica excluído (...) (ACS 2).  

 
(...) o que mais identifico na comunidade de maus tratos com idosos 
são com aqueles que moram sozinhos (...) na maioria das vezes a 
família não cuida (...) A filha ia trabalhar, passava o dia trabalhando, 
quando ela chegava, duas horas da tarde, ela ia dar comida ao pai. 
Então ele ficava da hora que amanhecia até duas horas da tarde sem 
comer nada, sem tomar banho, todo sujo, a casa imunda (...) (ACS 1). 
 
(...) acontece muito a exclusão ao idoso quando ele está velhinho, a 
família coloca logo num quartinho lá no muro (...) pertinho do 
banheiro, só para o idoso (...) (ACS 2). 

 
As negligências praticadas pelos serviços públicos contra os idosos, como o 

desrespeito aos atendimentos prioritários em filas e transportes coletivos foram lembradas 

pelos agentes de saúde.  

 
(...) a gente tem visto muitas coisas horríveis a respeito do idoso, o 
desrespeito principalmente em filas de banco (...) em transporte 
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coletivo (...) os idosos mostram a carteirinha e as pessoas não 
respeita (...) (ACS 5). 

 
 

A violência contra o idoso foi identificada pelos agentes comunitários de saúde 

sob muitas faces, em diversos cenários, inclusive em instituições que deveriam prestar 

assistência, sendo praticadas por agentes distintos, desde aqueles que não possuem vínculo 

algum com o idoso, como por aqueles que fazem parte de seu convívio familiar. 

 
 

• O idoso expressa a ocorrência da violência, mas tem medo 

 

Os agentes de saúde relataram que os idosos têm medo de denunciar os maus 

tratos aos quais são submetidos por serem praticados pela própria família, por aqueles que 

também são, ou pelo menos deveriam ser, seus cuidadores, de modo que essas vítimas 

acabam negando as agressões e rejeitando ajuda em virtude da dependência que mantêm 

dessas pessoas.  

 
(...) o idoso, muitas vezes, não quer procurar ajuda por conta que 
essa violência, normalmente, é praticada por um ente querido, por 
uma pessoa da família, principalmente filhos (...) eu chego lá, ela me 
relata, quando eu falo que vou procurar ajuda do enfermeiro, do 
assistente social, de outro alguém, ela já não fala e, assim relato, 
converso com o enfermeiro, mas pra ela ser ajudada ela precisa 
querer ser ajudada (...) eu tenho alguns casos, mas que infelizmente 
não são solucionados por conta que eles próprios não aceitam, devido 
sofrerem esses abusos de entes queridos, de pessoas próximas a eles e 
que não querem de alguma forma prejudicar (...) (ACS 3). 
 

(...) o próprio idoso que é vitima, na hora que se chega para fazer 
pergunta, eles acabam negando por medo, por conta de ser a própria 
família que está cuidando. (ACS 4). 
 

(...) o idoso tem medo, se alguém espancar, eles têm medo de dizer, se 
o filho espancar (...) se a gente for lá eles dizem: ‘não foi não, foi eu 
que cai, num foi meu filho não’(...) (ACS 5). 

 

 

• O Disque Idoso é acionado, mas o serviço não é eficaz 

 
Os agentes de saúde identificaram em seus discursos um fluxo de atendimento aos 

casos de violência contra os idosos. Quando estes tomam conhecimento do caso informam ao 
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enfermeiro da Equipe de Saúde da Família do território, que recorre ao assistente social que 

atua no Disque Idoso. 

  

(...) a gente identifica, a função da ACS é identificar os casos e 
encaminhar para a resolução e, na maioria das vezes, a gente tenta 
encaminhar, mas não vê resolutividade (...) (ACS 1). 
   
(...) quando acontece algo no bairro a gente está sempre 
encaminhando para o posto, chamando a enfermeira para fazer uma 
visita. Tem a parceria com a assistente social, que pode fazer algo 
por aquele idoso (...) (ACS 2).  
 
(...) a primeira coisa que a gente faz, no caso quando detecto um caso 
assim, eu chego e converso com o meu enfermeiro que encaminha 
para outros profissionais, como o assistente social aqui na unidade, 
ou então ele liga pro dique idoso para poder ver o que pode ser feito 
(...) sempre tem esses encaminhamentos, você passa para o 
enfermeiro, o enfermeiro procura passar pra o disque idoso ou pra o 
assistente social, que pode estar procurando resolver, solucionando o 
problema (...) (ACS 3). 

 

(...) tem o Disque Idoso para a gente ligar e ver o que pode ser feito, 
mas na maioria das vezes a resposta é negativa, não se tem resposta 
nenhuma. (ACS 1). 
 
(...) aquela questão da denúncia do Disque Idoso, que não é muito 
segura, a gente faz a denúncia e nem sempre eles vêm investigar, nem 
sempre eles dão a atenção que realmente precisaria nesse momento, 
por conta disso, da descrença, eu acho que tem muito haver essa 
questão deles não quererem até denunciar que estão sofrendo maus 
tratos (...) (ACS 3). 

 
Nos discursos destes profissionais o Disque Idoso é apresentado como um serviço 

de apoio ao sistema de saúde, que é acionado logo que se identifica algum caso de mau-trato 

contra o idoso, mas que apresenta fragilidades no seu funcionamento, caracterizadas pela falta 

de credibilidade e confiabilidade ao trabalho que se propõem realizar, na notificação, 

condução e acompanhamento dos casos.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 92 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Capítulo 7 
 

Análise e discussão 
 

Não choremos, amigo, a mocidade! Envelheçamos rindo. Envelheçamos 
Como as árvores fortes envelhecem. 

  
Olavo Bilac 
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7  ANÁLISE E DISCUSSÃO 
________________________________________________________________ 
 

A busca de compreender o universo que envolve a atenção ao idoso e o fenômeno 

da violência permitiu dialogar com as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, com os 

atores que, preocupados com este universo, socializam suas investigações no mundo 

científico e com os atores da gestão e assistência do sistema de saúde de Sobral, Ceará, 

gerando constatações, inferências e questionamentos dentro da riqueza de informações que 

constituem o consenso e o discenso sobre a temática. 

Neste capítulo, nos propomos analisar e discutir os resultados sem levar em 

consideração a sua organização em categorias, uma vez que esse universo envolve um 

conjunto de componentes que se imbricam e constituem um retrato dessa realidade em Sobral, 

Ceará, dialogada com a situação destes fenômenos no Brasil. 

Nos discursos foi identificada a percepção dos gestores municipais de saúde e 

dos enfermeiros no que concerne à violência contra o idoso; contudo, não foi possível com 

os agentes comunitários de saúde. 

A violência ao idoso é contextualizada como um problema de saúde pública que 

necessita de uma intervenção mais criteriosa, enfocando as peculiaridades dessa população. 

Cavalcanti e Souza (2010) destacam que a violência passou a ser considerada um problema ao 

final da década de 1980, surgindo ao logo da década de 1990, outras dimensões da violência – 

e suas repercussões sobre a saúde – tornando-se objeto de intervenção e preocupação de 

pesquisadores e profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Valadares e Souza (2010), reportando-se à violência contra o idoso, mencionam 

um documento da Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera aquela como as 

ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e 

emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. 

A vitimização desse grupo social, no entanto, é um problema cultural de raízes 

seculares e suas manifestações são facilmente reconhecidas desde as mais antigas estatísticas 

epidemiológicas. A quantidade crescente de idosos oferece um clima de publicidade e de 

politização das informações sobre maus tratos de que são vítima, tornando o problema uma 

prioridade na pauta de questões sociais. No Brasil, a questão começou a ganhar visibilidade 

na década de 90, depois que a preocupação com a qualidade de vida dos idosos entrou na 

agenda da Saúde Pública (SOUZA; FREITAS; QUEIROZ, 2007). 
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Contudo, cabe indagar se a priorização do idoso não se faz presente somente nas 

linhas redigidas de políticas públicas, uma vez que o cotidiano da assistência necessita de uma 

reestruturação, caso contrário, a violência contra o idoso, bem como as peculiaridades do 

envelhecimento, nunca passarão por intervenções coerentes com as circunstâncias correntes. 

O fenômeno do envelhecimento da população amplia a magnitude da violência 

contra os idosos, havendo uma conotação em nível local; logo, torna-se premente a 

necessidade de adequação dos serviços públicos para a atenção à saúde desse grupo 

populacional, de modo a agregar dignidade e qualidade de vida aos anos acrescidos à vida. 

Cavalcanti e Souza (2010) afirmam que a violência não é inata, constitui um fenômeno social 

complexo passível de prevenção, e sua abordagem requer um enfoque sistêmico-ecológico, 

englobando as esferas individual, familiar, da comunidade e da sociedade como um todo, com 

políticas públicas e estratégias de enfrentamento para cada nível de abordagem. 

Cabe ao setor saúde atuar na prevenção, identificação e no cuidado às vítimas de 

violência. Entretanto, a problemática exige uma atenção complexa, voltada para o 

desenvolvimento de políticas intersetoriais, não ficando a questão da violência somente a 

cargo do setor saúde. Nesse contexto, Cavalcanti e Souza (2010) relatam que os profissionais 

enfrentam muitas dificuldades, tanto por desconhecimento quanto por não disporem dos 

meios necessários para a resolução do problema, aspectos que reduzem as intervenções a 

meras ações paliativas e circunstanciais. 

O Estado brasileiro, ao longo dos últimos vinte anos, construiu alguns dispositivos 

legais de amparo à pessoa idosa, entre eles os que estão inscritos na Constituição Federal, 

constituindo diretrizes para a elaboração da Política Nacional de Saúde do Idoso, além do 

Estatuto do Idoso. Todavia, diante da realidade de violência parece que apenas a existência de 

dispositivos não é suficiente para o enfrentamento do problema. (FLORÊNCIO; FERREIRA 

FILHA; SÁ, 2007). Entretanto, cabe questionarmos se os profissionais que operam o sistema 

de saúde conhecem e aplicam essas políticas em seu processo de trabalho. 

Talvez esta indagação responda às inquietações referidas nos discursos sobre as 

necessidades de melhoria da qualidade à atenção ao idoso, frente às fragilidades do sistema e 

ao desânimo dos profissionais em trabalhar com o fenômeno.  

A violência contra o idoso é percebida pelos entrevistados também englobando 

aspectos relacionais de família e sociedade, onde laços de proximidade, muitas vezes,  

tornam-se presentes. Conforme Souza, Freitas e Queiroz (2007), as violências contra os 

idosos se expressam em tradicionais formas de discriminação, como o atributo que 

comumente lhes é impingindo como descartáveis e peso social. Essa discriminação tem 
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vários focos de expressão e de reprodução. Assim, a natureza das violências que o idoso sofre 

coincide com a violência social que a sociedade brasileira vivencia e produz nas suas 

relações, e transfere-se culturalmente, em uma sociedade que impõe os idosos à 

marginalização. 

Em meio a esse contexto discriminatório da violência contra o idoso, adentra-se 

ao aspecto da violência de gênero, como mencionado pelos sujeitos do estudo, uma vez que se 

reconhece que homens e mulheres vivem e envelhecem de forma diferenciada. As mulheres 

idosas se deparam, nessa fase da vida, com todas as desvantagens experimentadas ao longo 

dela.  

Salgado (2008), em seus estudos sobre envelhecimento, discorre sobre a 

feminilização da velhice, fenômeno que é resultado da desigualdade de gênero na expectativa 

de vida, e expresso por uma maior proporção de mulheres do que de homens com idade 

avançada. Os problemas e mudanças que acompanham essa etapa de vida são 

predominantemente femininos, pelo que se pode dizer que a velhice se feminilizou. A 

presença de um grande número de mulheres em idade avançada é, em muitas sociedades, um 

fenômeno demográfico recente.  

Diante disso, as políticas sociais têm, então, um papel importante a cumprir no 

cuidado integral dessas mulheres. Isso é reforçado pelo fato de apenas uma pequena 

proporção das idosas de hoje ter tido um trabalho remunerado, o que as torna, em princípio, 

dependentes da família e/ou do Estado (CAMARANO; PASINATO, 2002). 

Os autores afirmam, ainda, que as violências contra idosos se manifestam de 

forma estrutural, aquela que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas 

manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; interpessoal, nas formas de 

comunicação e de interação cotidiana e institucional, na aplicação ou omissão na gestão das 

políticas sociais; e pelo Estado e pelas instituições de assistência, maneira privilegiada de 

reprodução das relações assimétricas de poder, de domínio, de menosprezo e de 

discriminação. 

Então, não há dúvida de que a sociedade atual se depara com um segmento 

populacional que está aumentando e que, por sua vez, é bastante vulnerável. Isso tem sérias 

implicações para os profissionais da saúde e para o Estado, enquanto instituição e formulador 

de políticas públicas.  

Nos discursos, a violência institucional é referida como uma realidade premente 

que infringe o idoso. Minayo (2008) a define como aquela que se realiza dentro das 

instituições, sobretudo por meio de suas normas e rotinas de funcionamento, bem como das 
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relações burocráticas e políticas, as quais reproduzem estruturas sociais injustas. Essa 

modalidade de abuso ocorre na forma como são oferecidos, negados e negligenciados os 

serviços públicos, como os de saúde, seguridade social e de segurança pública.  

Berzins (2009) acrescenta que ela também decorre da negligência com que o 

poder público assume o papel social de suas políticas, implantando-as de forma descontínua e 

aleatória. 

Nesse contexto um questionamento torna-se cabível: como os profissionais de 

saúde poderão lidar com o fenômeno da violência contra o idoso, se eles, juntamente com o 

Sistema de Saúde, também a cometem cotidianamente por meio de suas práticas fragmentadas 

e descontínuas? É um paradoxo. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) recomenda aos gestores 

que tenham critérios estabelecidos para a rede de serviços, como insumos e provimento de 

recursos para adequação da estrutura física, qualificação técnica dos profissionais e 

implementação de procedimento ambulatorial para avaliação global do idoso. No que 

concerne à assistência aos idosos vitimados pela violência, a PNSPI recomenda a 

incorporação de crenças e modelos culturais dos usuários, como maneira de favorecer a 

adesão e a eficiência dos tratamentos (BRASIL, 2006). 

Estas reflexões nos levam a inferir que a atenção ao idoso necessita de uma 

reconfiguração, mas, principalmente, de uma incorporação de valores, que torne as ações mais 

humanas e sensíveis, focadas no idoso e seu contexto circunstancial, e que sejam 

influenciadas, e não dependentes, de ações programáticas. 

A violência contra o idoso, especificamente, é um objeto de estudo recente. Nos 

discursos dos depoentes foi apontada as mais diversas formas (tipologia) de maus-tratos 

contra idosos. 

 A violência como fenômeno social acompanha o homem desde seus primórdios. 

Dirigida aos grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com limitações físicas e 

intelectuais, variam de acordo com a cultura e as crenças em relação a estes personagens, mas 

estão presentes na maioria dos agrupamentos sociais. As preocupações teóricas sobre o 

fenômeno eram voltadas para crianças e mulheres. A saída da invisibilidade social do idoso 

pelo aumento da longevidade fez com que os comportamentos dirigidos a estes fossem objeto 

de investigação, sendo os primeiros trabalhos nesta temática datados de duas décadas. 

(KRUG; DAHLBERG, 2002). A OMS, na sua 49ª Assembleia de Saúde Mundial, reconheceu 

a violência como o maior e crescente problema de saúde pública no mundo (WHO, 2002). 
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As literaturas nacionais e internacionais recentes confirmam que a violência se 

constitui como um dos principais agravos contra o idoso, tornando-se um fenômeno universal 

que tem desencadeado uma crescente atenção e mobilização, tanto nos países desenvolvidos 

como naqueles em desenvolvimento. Souza, Freitas e Queiroz (2007) afirmam, a partir de 

uma análise documental de pesquisas sobre o fenômeno da violência, que estudos de 

diferentes culturas e de cunho comparativo entre países têm demonstrado que pessoas de 

todos os status socioeconômicos, etnias e religiões são vulneráveis aos maus tratos que 

ocorrem de várias formas. 

Considerando que neste estudo a violência é concebida como sinônimo de maus 

tratos e abusos, adotamos a classificação reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e 

destacada por Minayo (2008), que compreende: abusos físicos; abusos psicológicos; 

abandonos; negligências; abusos financeiros e auto-negligências. 

Dentre estes, de acordo com as falas dos participantes, destacaram-se nos 

discursos das unidades de análise as negligências cometidas pelos serviços públicos e pelas 

famílias, revelando um universo em que a omissão de cuidados ao idoso é bastante 

expressiva. 

No Brasil, a negligência é uma das formas de violência mais presente, tanto no 

contexto doméstico quanto no plano institucional, resultando frequentemente em lesões e 

traumas físicos, emocionais e sociais para o idoso (SOUZA; FREITAS; QUEIROZ, 2007). 

No contexto institucional, esta aparece nos discursos como uma violência, 

cometida pelas esferas governamentais, e que de maneira particular, é reproduzida nas 

instituições públicas de prestação de serviços de saúde. Este tipo de violência está relacionado 

com a dificuldade do sistema de saúde local em garantir acesso do idoso a uma atenção 

integral, no sentido de atender suas demandas como um todo e integrada no sentido de o 

sistema garantir o acesso aos diferentes níveis de complexidade. Esta garantia é que 

possibilita a promoção do envelhecimento saudável, a prevenção de doenças, a recuperação 

da saúde, a preservação/melhoria/reabilitação da capacidade funcional dos idosos, com a 

finalidade de assegurar-lhes sua permanência no meio e sociedade em que vivem, 

desempenhando suas atividades de maneira independente, conforme está preconizado na 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. (2006). 

Os gestores e enfermeiros entrevistados justificam que a negligência ocorre pela 

ausência de políticas de Estado voltadas ao idoso, bem como pela falta do delineamento das 

linhas de cuidados e da impotência do setor saúde em estabelecer um diálogo intersetorial, 

considerado necessário para a garantia do direito constitucional de acesso universal, integral e 
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equânime, baseando-se nas necessidades de saúde da população idosa e não na 

disponibilidade de oferta. 

Embora um dos gestores tenha afirmado a ausência de políticas públicas 

direcionadas ao idoso, ponderamos que, no Brasil, o processo de institucionalização do SUS e 

as políticas de inclusão, a Política Nacional do Idoso (1994), o Estatuto do idoso (2003) e, 

mais recente, o Pacto pela saúde (2006), trazem propostas e diretrizes de garantia do 

atendimento das principais necessidades de saúde e sociais do idoso pelo Estado. No que se 

refere à implantação e implementação destas doutrinas e preceitos políticos, tem evoluído 

muito, uma vez que, frente aos desafios enfrentados no sistema de saúde, têm se efetivado 

importantes estratégias que busquem superar a fragmentação da atenção ao idoso por meio da 

organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços, e da qualificação 

da gestão e, consequentemente, da atenção. 

Destacamos o Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006), que apresenta como uma das 

prioridades que tem impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, a Saúde do 

Idoso. Dentre as diretrizes, para esta área enfatizamos a divulgação e informação sobre a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do 

SUS.  

Além disso, podemos incluir o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso e 

outros documentos internacionais que merecem destaque como o Plano Internacional de Ação 

sobre o Envelhecimento, resultado da 2ª Assembleia Mundial do Envelhecimento, realizada 

de 8 a 12 de abril de 2002, em Madri, promovida pela ONU. O Plano recomenda políticas de 

saúde na área do envelhecimento que devem levar em consideração os determinantes de saúde 

(sociais, econômicos, comportamentais, pessoais, culturais, além do ambiente físico e acesso 

a serviços) ao longo de todo o curso de vida. A publicação intitulada Direitos Humanos e 

Pessoa Idosa (2005) discute, não apenas a concretização dos direitos à promoção de vida e 

liberdade, mas também a erradicação das desigualdades e da discriminação contra os idosos. 

Trata-se de uma contribuição à sensibilização da sociedade para problemas enfrentados pelos 

idosos, no que se refere aos direitos humanos, cidadania e velhice. 

Vale aqui enfatizar também a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada 

pela Portaria GM Nº 648, de 28 de março de 2006, a qual caracteriza-se por desenvolver um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 

proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde, onde o trabalho deve ser desenvolvido em equipe para atender a 

população adscrita num determinado território. Nesta política o idoso é um dos segmentos 
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prioritários. 

Como evidenciado, as diversas propostas de Políticas de Atenção estão bem 

delineadas e traçadas. Cabe, porém, aos gestores dos serviços e à equipe de saúde debaterem 

em que medida as diretrizes previstas nestas Políticas são concretamente passíveis de 

operacionalização diante da complexidade de um sistema de saúde que preconiza uma atenção 

integral, considerando os ciclos de vida, mas impõe Programas verticalizados, que não 

representam em si um avanço nos serviços oferecidos pelo setor Saúde à população idosa 

brasileira.  

Dentro desse contexto da violência institucional, a impotência do setor saúde em 

manter um diálogo com outros setores foi destacado pelos depoentes, aspecto que nos leva a 

refletir sobre as responsabilidades atribuídas nas políticas e  assumidas pelo Setor diante da 

necessidade de desenvolver ações que dependem de outros segmentos da estrutura 

organizacional do Estado, da articulação de saberes e experiências no planejamento, 

realização, na avaliação de ações para alcançar resultados perceptíveis e no financiamento do 

setor para fazer frente às demandas cada vez maiores e mais complexas. 

Sobre a intersetorialidade na atenção ao idoso, Souza e Minayo (2010) se 

reportam ao Estatuto do Idoso, em seu artigo 47, mencionando a assistência interdisciplinar e 

intersetorial aos idosos vítima de acidentes e de violências, estabelecendo linhas de ação a 

serem adotadas. Segundo essa lei, devem ser implementadas práticas de assistência social 

básica e, nos casos de violência, são previstos serviços especiais de prevenção e atendimento 

às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Destaca-se 

que o documento legal não deixa claro como será a intervenção, pelos setores governamentais 

envolvidos, na prevenção das diferentes formas de violência citadas. Será, teoricamente 

necessário, um controle dos sujeitos e objetos da violência, especialmente a intrafamiliar, que 

a sociedade democrática e de salvaguarda dos direitos individuais está longe de permitir.  

Sobre este aspecto, a Organização Mundial de Saúde (2002) publicou uma 

declaração para prevenção de maus tratos e abusos contra idosos, esclarecendo os tópicos a 

serem considerados nos estudos sobre a temática. Este documento ressalta, ainda, a 

necessidade da participação de múltiplos setores da sociedade em campanhas de prevenção, 

paralelamente ao desenvolvimento e treinamento dos profissionais de atenção primária da 

saúde; a educação e informação através de setores formais (escolas e universidades), mas 

também pelos meios de comunicação; e, principalmente, a necessidade da conscientização de 

que violência contra o idoso é um fato mundial que acomete tanto os países em 

desenvolvimento quanto os países desenvolvidos e, portanto, deveria ser passível de uma 
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investigação de prevalência mundial. Mas, esta proposta só trará resultados afirmativos a 

longo prazo, pois implica em mudanças de comportamento no contexto social e familiar.   

É evidente que o cuidado integral ao idoso vítima de violência, passa pela 

operacionalização da intersetorialidade, o que se constitui um grande desafio dos dias atuais 

para o setor saúde, exatamente porque a ele tem sido atribuído o combate à violência, bem 

como o papel de desencadear discussões e ações que busquem minimizar a problemática 

gerada pelo fenômeno da violência no contexto de vida dos idosos e seus familiares. 

Andrade (2006) ressalta que há uma inquietação por parte do Estado sobre como 

trabalhar com a complexidade da Intersetorialidade, pois o que se vê é um consenso 

discursivo e um discenso prático, o qual nasce da contradição entre a necessidade de 

integração das práticas e saberes requeridos pela complexidade da realidade, tendo o aporte de 

diferentes acúmulos setoriais. 

Sobre este aspecto, Minayo (2007) assinala que o setor saúde constitui a 

encruzilhada para onde convergem os fatores que envolvem a violência, pela pressão que 

exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, atenção especializada, reabilitação física, 

psicológica e assistência social.  

Diante dessa realidade vivenciada pela gestão do serviço de saúde, questionamos 

em que medida é responsabilidade deste setor assumir a iniciativa de articular ações que 

visem o cuidado ao idoso vítima de violência junto às entidades representativas da gestão 

municipal, no sentido da construção de uma rede de assistência promotora de saúde da pessoa 

idosa numa perspectiva integral, com o papel de articular, sensibilizar, mobilizar, definir 

atribuições, criar metas, mecanismos, acordos e compromissos entre a sociedade civil e as 

entidades governamentais e não governamentais. 

Nos discursos dos enfermeiros e agentes de saúde ainda está presente a violação 

dos direitos civis e políticos dos idosos como educação, segurança, transporte e atendimento 

prioritário em estabelecimentos comerciais e serviços públicos, em especial, no sistema 

público de saúde.  

Estes aspectos nos reportam à preocupação dos profissionais da saúde com o 

idoso e o exercício de sua cidadania, conforme está previsto no Estatuto do Idoso (2003), 

destacando que todas as pessoas maiores de 65 anos têm direito de utilizar gratuitamente o 

transporte coletivo urbano e semi-urbano, como metrô, trens metropolitanos, ônibus de linha 

que circulam dentro da cidade e entre cidades vizinhas, lotações etc. (art. 39, Lei 10.741/03). 

Além dos idosos terem prioridade no embarque em todo e qualquer transporte coletivo, nos 

transportes coletivos urbano e semi-urbano é obrigatória a reserva de 10% dos assentos, 
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devendo haver identificação com placa de “reservado preferencialmente para idosos”. O 

acesso aos transportes (embarque) também é preferencial aos idosos, sendo isso um direito. 

(art 42, Lei 10.741/03). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2025 o Brasil ocupará a 

sexta posição no maior número de pessoas idosas, necessitando, assim, de uma particular 

atenção da parte do governo brasileiro para criar políticas sociais voltadas para os idosos e de 

preparar a sociedade para essa realidade. Apesar da divulgação na mídia dos direitos dos 

idosos ser uma preocupação atual do Governo, a exemplo, o “Pacto pela Vida”, no tocante à 

saúde, as garantias asseguradas ainda não são realidade nos serviços de atenção aos idosos, 

aspectos que podem ser agravados pelo fato desta população não conhecer seus direitos 

enquanto cidadãos.  

As negligências foram apontadas também na família, sendo expressas pela falta de 

cuidados com a higienização, alimentação e medicação do idoso, acarretando em processos de 

adoecimento, exatamente pelo grau de dependência gerado entre a vítima de violência e o 

agressor, que é do convívio familiar. 

Está nos discursos dos gestores, enfermeiros e agentes de saúde, que no contexto 

familiar podemos observar as mais diversas formas de maus tratos aos idosos, como os abusos 

psicológicos, físicos, financeiros e abandono, configurando o território em que habitam como 

um espaço de vulnerabilidade à violência, pelas relações conflituosas que são construídas com 

seus familiares. 

A família é considerada como um grupo primário, ou seja, aquele ao qual o 

indivíduo pertence sem ter sido sua escolha. É o espaço de convivência intergeracional, 

podendo ser estabelecidas relações de cooperações, de conflitos e também de proximidade 

física (MORAGAS, 1997).    

Borges (2011), em estudo realizado sobre o perfil de idosos vítima de violência 

intrafamiliar em Sobral, Ceará constatou a prevalência da agressão psicológica com 38,8%; a 

negligência com 12,1%; e a financeira com 7,5% dos casos. Há casos em que o idoso foi 

vítima de mais de um tipo de violência, tendo como maiores incidências os casos de agressões 

psicológica/financeira com 12,7%; a psicológica/física com 10,7%; e negligência/financeira 

representado por 4,7% dos registros. 

Embora a agressão psicológica apareça notificada como prevalente, estudos como 

o de Florêncio, Ferreira Filha e Sá (2007) mostram que, de todos os modos de abuso, o mais 

frequente é o financeiro, o qual consiste em tentativas dos familiares de se apoderarem das 

fontes de renda do idoso, ou de seus bens, ainda em vida. 
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Medeiros (2005) reforça, afirmando que o abuso financeiro que, antigamente, era 

restrito às famílias de muitas posses, hoje atinge, cada vez mais, camadas menos privilegiadas 

da população e traz consequências desastrosas para os idosos. É comum o surgimento de 

pessoas que, dizendo ter a intenção de auxiliar o idoso nas questões previdenciárias, lhes 

tomam o pouco dinheiro de que dispõem. Outros e, em muitos casos, os próprios familiares, 

forçam-nos ou os induzem a realizar empréstimos consignados com descontos em folha de 

recebimento de aposentadoria que, às vezes, não condizem com a renda do contratado. Em 

outras situações, o idoso abdica do direito de gerir seus recursos em nome da segurança 

familiar (SILVA, 2010).   

Minayo (2008) menciona que no mundo inteiro estudos mostram que as pessoas 

idosas são vítimas de abusos financeiros. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais (IBCCRIM) (consolidando dados da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso 

de São Paulo, publicados em 2004) comprova que mais de 60% das queixas desse grupo à 

polícia tiveram essa causa. Também em delegacias de outros locais do país o mesmo 

problema foi constatado e foram cometidos por familiares em tentativas de conseguir, por 

força, procurações para ter acesso a bens patrimoniais dos velhos; na realização de vendas de 

seus bens e imóveis sem o consentimento deles; por meio da expulsão do idoso do espaço 

físico e social no qual viveram até então, ou por seu confinamento em algum aposento 

mínimo em residência que, por direito, lhe pertence, dentre outras formas de coação. Tais atos 

e atitudes dos filhos e de outros parentes visam, quase sempre, a tomada de bens, objetos e 

rendas, sem o consentimento desses proprietários. 

Nessas situações, além da violência financeira, visualizamos a violência 

psicológica, já que o idoso, diante de tais fatos, muitas vezes abate-se com a impotência da 

situação, criando uma avalanche de perdas: financeiras, psíquicas e até físicas, muitas vezes, 

irreversíveis. 

Minayo (2008) afirma que, às vezes, o abuso físico resulta em lesões e traumas 

que levam à internação hospitalar ou produzem como resultado a morte da pessoa. Outras 

vezes ele é quase invisível. As estatísticas mostram que, por ano, cerca de 10% das pessoas 

idosas brasileiras morrem por homicídio. E a incidência comprovada de abusos físicos no 

mundo está entre 5% a 10%, dependendo da cultura local. 

O abandono e o desprezo do idoso dentro do território familiar também se 

configuram como abusos marcantes, expressados pela reclusão dos idosos em pequenos 

cômodos recuados na casa. Sobre esse contexto, Alvares (2005) comenta que a instalação de 

quadros de maior dependência ou a perda do cônjuge pode levar muitos idosos a terem de 
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residir com outros parentes. Devido às transformações na estrutura familiar vivenciadas hoje 

pela sociedade, muitas vezes o espaço físico das residências não comporta mais esse idoso 

que acaba restrito a um quarto na residência.  

Mendes et al. (2005) acrescentam ainda que quando o indivíduo idoso perde a 

posição de comando e decisão que estava acostumado a exercer, as relações entre pais e filhos 

modificam-se.  

Então, as pessoas idosas tornam-se cada vez mais dependentes e uma reversão de 

papéis estabelece-se, gerando muitas vezes relações conflituosas que levam à ocorrência de 

outras formas de violência, como as de ordem física, também destacada pelos atores do 

estudo, expressadas pelo uso da força que podem ou não deixar marcas evidentes. Souza, 

Freitas e Queiroz (2007) comentam que são comuns murros e tapas, agressões com diversos 

objetos e queimaduras por objetos ou líquidos quentes. 

Os idosos, devido às debilidades advindas com a idade, tornam-se mais 

vulneráveis a qualquer tipo de agressão, as quais, geralmente, são praticadas por pessoas de 

seu convívio. Minayo (2004) menciona que quando se fala em violência contra o idoso, 

observa-se que quase a totalidade dos casos está relacionada a incidentes familiares. Estudos 

mostram que 90% dos casos de violência contra a pessoa com mais de 60 anos ocorrem nos 

lares. 

Diante desse contexto, consideramos importante refletir sobre o papel da família 

na atenção ao idoso. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 230, cabe à família, à 

sociedade e ao Estado o dever de amparar os idosos, assegurando a participação na 

comunidade, bem como defendendo a dignidade e o bem-estar da população idosa, 

garantindo-lhe o direito à vida.  

A Política Nacional do Idoso (BRASIL, 2003) estabelece ainda a participação do 

idoso na sociedade, através de organizações, a fim de promover a integração com as demais 

gerações; a priorização do atendimento pela família ao invés dos asilos; a capacitação de 

recursos humanos em Geriatria e Gerontologia; a priorização do atendimento em órgãos 

públicos e privados, desde que desabrigados ou sem família; a difusão da informação sobre os 

planos, programas e projetos destinados a este segmento, bem como dos aspectos 

biopsicossociais que estão ligados ao processo de envelhecimento; o financiamento de 

estudos e de eventos sobre envelhecimento e o estímulo à criação de atendimento não asilar. 

Estes aspectos remetem à responsabilidade da comunidade e, principalmente, da 

família em relação ao cuidado dos idosos aumenta, ao passo que o Estado, mais uma vez, 

passa a diminuir a sua parcela de participação nas questões cruciais que envolvem os 
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segmentos desprivilegiados da população. 

É sabido que a legislação brasileira, que trata dos idosos, está entre um dos 

documentos brasileiros mais avançados, porém, o plano de viabilização das ações ainda é 

muito incipiente, pois presencia-se na sociedade a dissonância entre determinados projetos de 

lei e a realidade vivenciada. 

Apesar das mudanças ocorridas no cenário nacional em relação às políticas de 

proteção social ao idoso, estas ainda se apresentam muito restritas à oferta de serviços e 

programas, como na amplitude da sua intervenção. O Estado se apresenta como um parceiro 

pontual, com responsabilidades reduzidas, que atribui à família a responsabilidade maior dos 

cuidados desenvolvidos em casa a um idoso na dependência de outra pessoa. Karsch (2003), 

em seus estudos, infere que dentre as políticas voltadas ao idoso há uma lacuna no que se 

refere aos papéis atribuídos às famílias e aos apoios que cabem a uma rede de serviços 

oferecer ao idoso dependente e aos seus familiares. 

Gordilho et al. (2000) defendem que o apoio informal e familiar constitui um dos 

aspectos fundamentais na atenção à saúde dos idosos. Isso não significa, no entanto, que o 

Estado deixe de ter papel preponderante na promoção, proteção e recuperação da saúde do 

idoso nos três níveis de gestão do SUS, papel este capaz de otimizar o suporte familiar sem 

transferir para a família a responsabilidade em relação a este grupo populacional. 

Diante dessas considerações, cabe aqui questionarmos em que medida as políticas 

públicas voltadas ao idoso são operacionalizadas concretamente na realidade atual. Então, à 

família e ao Estado é atribuída a função protetiva ao idoso, mas o que vemos hoje é que 

ambos os contextos se constituem como espaços vulneráveis à violência, tanto intrafamiliar 

quanto institucional. 

No caso do contexto familiar, concordamos com Caldas (2002) quando afirma 

que um cuidado que se apresenta de forma inadequada, ineficiente ou mesmo inexistente, é 

observado em situações nas quais os membros da família não estão disponíveis, estão 

despreparados ou estão sobrecarregados por essa responsabilidade. Nesse contexto, existe a 

possibilidade concreta de serem perpetrados abusos e maus tratos. Portanto, é necessário 

lembrar que, embora a legislação e as políticas públicas afirmem e a própria sociedade 

acredite que os idosos devam ser cuidados pela família (por questões morais, econômicas ou 

éticas), não se pode garantir que a família prestará um cuidado humanizado. 

Ainda envolvendo o universo maus tratos família e idoso, foi referida a violência 

do intelecto, denominada no discurso como aquela relacionada à condição de velhice, em que 



 105 

seu saber como resultado de sua experiência de vida não apresenta qualquer valor para os 

mais jovens, além da dificuldade em utilizar as tecnologias do cotidiano. 

Sobre este aspecto, Sousa (2004) destaca que nos tempos antigos, em quase todas 

as sociedades, o idoso transmitia o conhecimento aos mais jovens, mas hoje, com o 

desenvolvimento tecnológico e a globalização das informações, estes têm acesso a 

informações que nem sempre são atingidas pelos idosos, tornando-se difícil identificar quem 

ensina e quem aprende, além do processo de infantilização e desvalorização do idoso pela 

família, conforme pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002). 

Karsch (2003), em seus estudos sobre envelhecimento, afirma que, na realidade 

do contexto social de muitos países, os idosos apresentam poucas perspectivas em relação ao 

futuro. Embora o progresso tecnológico tenha conquistado avanços, identifica-se outro 

problema concernente ao idoso, que a dificuldade em lidar com esses avanços, pois o mercado 

exige profissionais mais capacitados para manter-se produtivos além da utilização de 

modernos equipamentos.  

Encerra-se, assim, o ciclo produtivo para o idoso e fica a esperança de receber 

uma aposentadoria que as políticas previdenciárias lhe proporcionam, que são insuficientes 

para suprir todas as necessidades para a sua sobrevivência e, como em nossa sociedade, o ser 

humano está intimamente ligado ao processo de trabalho, produção, construção de família e 

ganhos. O afastamento deste ciclo pode representar uma fase ameaçadora e propícia à 

ocorrência da violência. 

O fato do idoso ser considerado pela sociedade como um sujeito improdutivo, 

dependente sob vários aspectos (econômico, familiar, de saúde), e obsoleto do ponto de vista 

cultural (aquele que não acompanha as novas formas de atitude e de visão de mundo), torna-o 

discriminado, desprezado e excluído do convívio social e familiar (FLORÊNCIA; 

FERREIRA FILHA; SÁ, 2007). 

No contexto da violência contra o idoso, chama atenção também aquelas ocorridas 

no trânsito (causas externas), como os atropelamentos e abalrroamentos, que resultam em 

traumas e, consequentemente, em internamento hospitalar, onde o idoso pode evoluir com 

alta, apresentando grande dependência de terceiros no processo de reabilitação, ou à óbito.  

As mortes violentas em idosos seriam consequência principalmente de acidentes 

de trânsito e transporte, quedas e homicídios, causas que em conjunto seriam responsáveis por 

mais de 50% dos óbitos por causas externas nesse grupo (MINAYO, 2003). Sobre esta 

realidade, Mello Jorge, Gawryszewski e Latorre (1997) consideram que os óbitos de idosos, 
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muitas vezes atribuídos a causas naturais, acidentais ou desconhecidas, são na verdade 

consequência de abuso ou negligência. 

Gawryszewski e Mello Jorge (2000) e Gawryszewski et al. (2004) ressaltam que a 

população idosa não costuma ser prioridade nos estudos sobre causas externas, devido ao 

predomínio dos jovens, que exibem altos coeficientes e grande número de casos. Esse fato 

confirma a escassez de estudos que retratem as repercussões das morbidades com ou sem 

sequelas causadas pelo trânsito na população idosa e seus familiares, e, reforça ainda a 

necessidade de estudos que relacionem a complexidade da atenção ao idoso em internação 

hospitalar e reabilitação domiciliar.  

A magnitude do problema pode ser demonstrada nos números registrados no 

Sistema de Internação Hospitalar (SIH) do Ministério da Saúde. Em 2007, do total de 

internações, 2.300.951 (20,3%) foram de pessoas idosas, das quais 125.238 (5,4%) foram por 

causas externas. As quedas representaram 53,7% das internações de idosos por causas 

externas, seguidas pelos acidentes de transporte, com 8,7%. Em 2007, houve 68.484 

internações por fratura no fêmur, das quais 47,7% foram de idosos. O Sistema de Informações 

Hospitalares do Ministério da Saúde do (SIH/SUS) aponta que em 2009, os idosos 

correspondem a 15,9% (141.058) das internações por causas externas no Brasil, dentre o 

grupo de motivos destas, se destaca a queda com 48,3% (68.148) (DATASUS, 2011). 

A necessidade da reabilitação também demanda um conjunto de ações que 

privilegiem o cuidado e a proteção dessa população, muitas vezes fragilizada em suas famílias 

e nas instituições de saúde, com vistas a garantir condições mínimas de tratamento, com 

dignidade, assim como está preconizado nas políticas públicas direcionadas ao idoso no 

Brasil. 

Atender ao idoso vítima de violência, segundo os preceitos da integralidade, é 

percebida, pelos gestores de saúde e enfermeiros, como um desafio a ser assumido por estes. 

Contudo, a atuação deles como potencializadores dos sentidos polissêmicos que circundam a 

integralidade ainda é bem frágil. Nos discursos estão as percepções sobre Integralidade da 

atenção ao idoso, bem como a sua operacionalização. 

A integralidade não é tida como um conceito rígido, ela incorpora vários sentidos, 

que pode ser visualizada como uma imagem-objetivo ou bandeira de luta, como um valor a 

ser sustentado e defendido, como dimensão das práticas e como atitude diante das formas de 

organizar o processo de trabalho (PAIM; SILVA, 2010).  

As autoras ressaltam que a integralidade aborda o cuidado, a prática, o programa e 

o sistema, como campos de atuação. No caso do cuidado integral, a pessoa é compreendida na 
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sua totalidade, considerando os aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. A prática 

integral organiza e articula processos de trabalho e tecnologias distintos, possibilitando que 

trabalhos parcelares resultem numa intervenção mais abrangente e completa.  

Já um programa integral, segundo Ribeiro (2008), permite explicitar objetivos, 

recursos e atividades contemplando necessidades de diversas ordens, inclusive os 

determinantes socioambientais de uma dada situação, embora com uma atuação 

predominantemente setorial. Paim e Silva (2010) esboçam que o sistema integral permite o 

entrosamento de políticas, programas, práticas e cuidados, onde o caráter sistêmico e integral 

do conjunto das intervenções contribuiria para assegurar maior efetividade, pois poderia atuar 

sobre as manifestações fenomênicas (nós críticos e acumulações), assim como sobre as regras 

básicas. 

Nesse contexto, as prescrições brasileiras revelam intenções para o cuidado 

integral dos idosos em sintonia com as experiências de países da União Europeia. Na Itália, 

dentre os modelos inovadores, destaca-se o compartilhamento de informações entre os 

profissionais de diferentes setores. A padronização da comunicação, por meio de protocolos e 

formulários, está sendo desenvolvida na Dinamarca e na Alemanha. A incorporação de 

abordagem multidisciplinar é experimentada na Inglaterra e na Itália. A definição de um único 

serviço de referência para o cuidado de cada idoso, estabelecendo sua vinculação com quem 

promove o cuidado, é citada na Holanda e Inglaterra (PICCINI et al., 2006). 

Contudo, segundo os discursos, os sentidos da Integralidade no que se refere ao 

atendimento da pessoa idosa ainda são desarticulados, fato que é corroborado por Veras 

(2009), quando refere que os esforços que circundam a atenção ao idoso ainda são pontuais e 

desconexos. Isso vai de encontro com as propostas da PNSPI, que objetiva, no âmbito do 

SUS, garantir atenção integral à saúde da população idosa, destacando o envelhecimento 

saudável e ativo baseado no paradigma da capacidade funcional, abordada de maneira 

multidimensional. 

Apesar das recomendações da política, o efeito prático ainda não foi observado, 

como menciona o mesmo autor, uma vez que o peso assistencial ainda é preponderante, e o 

notável grau de desarticulação dentro do sistema de saúde, dificultando a operacionalização 

de qualquer lógica baseada em uma avaliação capaz de abranger os múltiplos aspectos da vida 

do idoso. 

A integralidade da atenção à saúde do idoso não é uma competência única do 

Sistema de Saúde, uma vez que ela é entendida como uma rede complexa de eventos físicos, 

biológicos mas também sociais, culturais e políticos. 
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Em um dos discursos há menção da dificuldade em alcançar a integralidade, como 

se ela fosse um alvo a ser atingido, e não um aspecto processual a ser integrado no cuidado. 

Então, cabe questionar: como atender o idoso de forma integral, se dentro das redes 

assistenciais ele é atendido por meio de um programa específico ou a partir de uma queixa? 

Por outro lado, quais são os limites desta integralidade que deve ser alcançada na atenção ao 

idoso? São questões que nos ajudam a refletir sobre a relação dialética entre o ideal (expresso 

nas leis); o possível (expresso nos recursos atribuídos) e o viável (expresso nos recursos 

verdadeiramente disponíveis).  

Em outro discurso, a integralidade é mencionada como um plano municipal, 

contudo, a Integralidade não é algo instituído em nível local. Ela se trata de uma das diretrizes 

que regem o SUS, portanto, deve se expressar transversalmente nas ações que compreendem 

os níveis de atenção. O que na verdade constitui-se como um grande desafio, pois operar este 

princípio necessita de um conjunto de saberes e práticas dos trabalhadores da saúde que 

integram a rede de atenção de saúde. Segundo Paim (2009), as diretrizes são orientações de 

caráter organizacional ou técnico que auxiliam as diferentes partes que compõem o sistema de 

saúde a seguirem na mesma direção, ou talvez no mesmo caminho. 

Isso não cabe dizer que a Integralidade possível de um local é tal qual em outro; 

ela é um norteador, que direciona práticas regionais, em conformidade com os critérios 

políticos propostos estadual e nacionalmente e com o conjunto de recursos disponíveis. Mas, 

então, por que é tão difícil operacionalizar a saúde segundo os preceitos da Integralidade? 

Podemos inferir que isso se deve à indefinição do que seja em cada contexto específico e, pela 

infinitude das necessidades de saúde demandadas pela população. 

Referindo-se à operacionalização do princípio da Integralidade, os discursos dos 

gestores e enfermeiros enfocam as fragilidades do Sistema de Saúde no Brasil nas diversas 

formas assistenciais ao idoso, especialmente no que diz respeito ao fenômeno da violência 

que afeta esta população. 

O modelo de atenção ao idoso enfoca o aspecto da integralidade, onde o indivíduo 

referenciado para unidades da rede em seus diferentes níveis de atenção. Segundo esta 

perspectiva de assistência, a integralidade da atenção preconizada pela PNSPI demanda a 

criação de um fluxo de serviços onde esteja garantido o espaço de interlocução e, até o 

presente momento, não há um fluxo real de referência e contra-referência capaz de oferecer 

alternativas para o cuidado (BRUNO, 2009). 

O Estatuto do Idoso, por meio da Lei nº 10.741, no seu capítulo IV, “Do Direito à 

Saúde”, assegura ao idoso o direito à atenção integral em saúde, através do Sistema Único de 
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Saúde, com toda a totalidade de serviços que este sistema puder prestar, incluindo ainda 

atenção especial às doenças que afetem preferencialmente esta parcela da população 

(FLORÊNCIO; FERREIRA FILHA; SÁ, 2007); entretanto, isso não se configura na prática 

cotidiana dos serviços.  

Sob a perspectiva do cuidado integral ao idoso, enfocando o caráter holístico, 

questiona-se até que ponto a assistência ao idoso nos diversos serviços de saúde do sistema 

local é integral. Essa indagação é condizente, uma vez que ao nos reportarmos a documentos 

como a Política Nacional da Atenção Básica e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

o cuidado integral à saúde é um direito de quaisquer pessoas em seus diversos ciclos de vida. 

Contudo, a práxis não está consoante com as políticas. O que se observa são 

cuidados fragmentados e reducionistas, em que o idoso é atendido segundo uma queixa 

específica, na atenção primária; posteriormente, conforme a necessidade, é direcionado a uma 

especialidade, onde apenas o ente biológico alvo é investigado, fazendo com que a atenção à 

saúde dos idosos seja realmente secundária, ficando em segundo plano, e muitas vezes o 

acesso a consultas e exames especializados é demorado. Nesta perspectiva, a atenção se 

organiza dentro do modelo biomédico. 

Na atenção terciária, que envolve um cuidado de alta complexidade, o idoso 

adentra ao serviço em situações graves, como acidentes e violências, conforme referido pelos 

entrevistados, fato que leva à necessidade da realização de procedimentos cirúrgicos em que o 

sujeito não é priorizado e sim a doença, pois a lógica de atendimento é a classificação de 

risco, que pela condição de ser idoso, este evolui muitas vezes a óbito. 

Outro ponto relevante destacado pelo gestor é que as políticas de saúde enfatizam 

que o idoso é uma prioridade, entretanto, quando há a necessidade de um atendimento grave, 

por vezes, a escolha recai sobre um indivíduo mais jovem, como nos casos de algumas 

internações e solicitações de vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nesta situação, o 

idoso deixa de ser prioridade para o sistema, ferindo os preceitos da lei. Está implícita a 

“cultura dos limites”, “entendida como o conjunto de questionamentos sobre a crença num 

progresso infinito da sociedade humana, em relação com o progresso tecnocientífico e, em 

particular, ao aumento da capacidade da medicina de satisfazer os nossos desejos e 

necessidades de saúde, seja em relação à ampliação progressiva dos direitos humanos e do 

conceito de saúde.” (RIBEIRO; SCHRAMM, 2004, p. 42). 

A escolha se dá entre valores como a relação custo-benefício, valorização do 

papel social, risco eminente e outros que não fazem parte das normas escritas. Dentro da 

perspectiva considerada, o estabelecimento de maior articulação entre as ações poderia 
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potencializar, em longo prazo, a efetivação de estratégias destinadas a tornar realidade a 

garantia de acesso às tecnologias em saúde que melhorem e prolonguem a vida, e que venham 

tornar os anos a mais, vividos pela população idosa, anos produtivos dentro de suas 

possibilidades. A vivência da longevidade, então, estaria em consonância com a proposta 

maior de estabelecimento de uma sociedade para todas as idades, e pautada pela oferta de uma 

assistência à saúde mais justa para os idosos de hoje e das próximas gerações. 

Historicamente, os serviços em saúde são considerados desarticulados. O 

paciente/cliente é fragmentado em partes, atendidas por diversos serviços. Apesar de alguns 

avanços com a implantação do SUS, ainda se enfrenta uma série de dificuldades,   

destacando-se: a fragmentação do processo de trabalho e das relações entre os diferentes 

profissionais; falta de complementaridade entre a rede básica e o sistema de referência; 

precária interação nas equipes e despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas 

da profissão; baixo investimento na qualificação de trabalhadores e no fomento à co-gestão; e 

desrespeito aos direitos dos usuários (MARIN et al., 2008). 

Esse enfoque é retratado nos discursos, onde menciona que a desarticulação das 

redes de atenção é fortemente expressa pela não funcionalidade dos sistemas de referência e   

contra-referência, uma vez que é realizado um encaminhamento ao serviço, mas não há um 

retorno aos níveis mais primários de assistência, o que gera uma demanda duplicada aos 

serviços pela não resolutividade destes. 

Os níveis de uma rede de saúde englobam as atenções primária, secundária, 

terciária e quaternária, e o fluxo de usuários é direcionado pelos sistemas de referência e                

contra-referência. Um Centro de Saúde da Família (CSF), onde se prestam ações em atenção 

primária, pode resolver 85% a 90% dos problemas que levam usuários e suas famílias a 

procurarem assistência médica, de enfermagem e odontológica, sendo que apenas 15% dos 

casos carecem ser encaminhados a serviços de referência (OLIVEIRA et al., 2009). Ênfase 

deve ser dada à importância do retorno ao CSF, uma vez que a rede deve fornecer 

informações sobre a continuidade do tratamento e da assistência de enfermagem, para que, 

além de serem integrais, possibilitem a resolutividade dos casos; dessa forma o CSF deve 

acompanhar todo o seguimento do usuário na rede assistencial. 

O Programa Nacional de Atenção Básica, no seu segundo princípio, refere que 

compete às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e ao Distrito Federal organizar o fluxo 

dos usuários visando à garantia das referências aos serviços e ações de saúde fora do âmbito 

da Atenção Básica. Entende-se, então, que o fluxo da demanda a serviços especializados, 

depende não só da resolutividade dos profissionais, mas também do empenho dos gestores na 
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organização e facilitação desse fluxo para as necessidades de saúde dos usuários a serviços 

especializados, sempre que necessário (BRASIL, 2006). 

Assim, a funcionalidade das redes de atenção à saúde do idoso deve atender suas 

necessidades, enfocando um cuidado integrado e multiprofissional. Os discursos revelam a 

necessidade de uma rede articulada por meio de sistemas que potencializem o processo de 

trabalho, e sua resolutividade frente às peculiaridades de saúde do idoso, principalmente, nos 

casos de ocorrência de violência. 

Para isso, o Sistema de Saúde dispõe, de acordo com Oliveira et al. (2009), da 

referência e contra-referência de usuários aos serviços especializados, que precisa ser 

organizada de forma que estes tenham suas necessidades atendidas e fiquem satisfeitos com a 

atenção recebida. Quando necessário, os usuários são referenciados preferencialmente para 

um Centro de Especialidades e para os demais serviços contratados. 

Cabe destacar, referindo-se à violência contra o idoso, que o serviço de saúde é a 

principal porta de entrada para os casos de maus-tratos, cabendo ao profissional de saúde 

realizar avaliação e abordagem para caracterização do problema, baseando-se em informações 

consistentes e conhecimento sobre violência (SOUSA et al., 2010). 

Proporcionar uma rede integral, desde um cuidado resolutivo e holístico, remete à 

necessidade de apropriação do território que é adstrito a um serviço de saúde específico, como 

referido nos discursos dos sujeitos. Logo, o território, muito além de ser meramente o espaço 

político-operativo do sistema de saúde, nele se verifica a interação população-serviço no nível 

local, caracterizado por uma população específica, vivendo em tempo e espaço determinados, 

com problemas de saúde definidos e que interage com os gestores das distintas unidades 

prestadoras de serviços de saúde (PEREIRA; BARCELLOS, 2006). 

Apesar da inserção desse conceito na prática dos profissionais, e de estratégias 

políticas que potencializem o fluxo do idoso na rede, como as linhas de cuidado, observa-se 

uma atenção à saúde fragilizada, devido à falta de comunicação efetiva na malha assistencial. 

Então, porque há esse distanciamento entre a teoria e a práxis? Será que a falha está no 

processo de formação profissional? 

Esses questionamentos também se fazem presentes nos discursos dos gestores e 

enfermeiros do estudo, referindo à necessidade de qualificação dos profissionais, além da 

contratação de especialistas, geriatras e gerontólogos. Contudo, o profissional de saúde deve 

estar ciente de que o aperfeiçoamento profissional é um processo contínuo, dinâmico, e que 

deve estar inserido no cotidiano de trabalho. 



 112 

Segundo Veras (2009), a integralidade se constrói na práxis do conjunto dos 

profissionais dos serviços de saúde e nas diferentes formas de encontro desses profissionais 

com e no serviço. A prática de enfermagem, inserida no contexto das práticas em saúde, 

enfrenta o desafio cotidiano de imprimir uma nova lógica à organização do trabalho, 

configurando um agir pautado na integralidade e, neste sentido, a formação dos enfermeiros 

também se apresenta como um campo em que a integralidade é premissa para a reorganização 

das práticas, uma vez que determinada a aquisição de competências e habilidades para a 

prática profissional. Contudo, é preciso analisar como o cotidiano do trabalho em saúde é 

incorporado na formação dos profissionais e como a formação dos profissionais reflete e 

transforma o dia-a-dia do trabalho em saúde. 

Nos discursos dos depoentes, estão algumas potencialidades do sistema de 

saúde de Sobral como a disponibilidade de serviços que integram a rede de atenção à saúde 

local, considerando os níveis primário, secundário e terciário, contando com equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais inseridas em importantes equipamentos que compõem 

uma rede de apoio à Estratégia  de Saúde da Família. Dentre estes foram citados com 

destaque pelos gestores a Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) e o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), e pelos enfermeiros o CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social)/Programa Disque Idoso. 

A RMSF tem como característica intrínseca a interdisciplinaridade, demonstrada 

principalmente por meio da inclusão das catorze categorias profissionais da saúde (Resolução 

CNS no 287/ 1998)2. “Este modo de operar a formação inter-categorias visa à formação 

coletiva inserida no mesmo campo de trabalho, sem deixar de priorizar e respeitar os núcleos 

específicos de saberes de cada profissão” (BRASIL, 2006, p. 13). Ao descrever a trajetória da 

Residência Multiprofissional destaca-se a aproximação da proposta com a Política Nacional 

de Educação para o Sistema Único de Saúde, aproximando o ensino da gestão, o que por si só 

já se constitui em inovação na formulação de políticas para formação de trabalhadores do e 

para o SUS. 

Em Sobral, a RMSF tem sua origem em setembro/99, com o desafio de responder 

à necessidade, sentida pelo sistema local, de qualificar inicialmente os profissionais da rede 

para o novo paradigma em saúde, tendo como ênfase a promoção da saúde, na tentativa de 

romper com o modelo de saúde assistencialista e biologicista, bem como proporcionar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde são elas: Assistente Social; Biólogo; Biomédico; 
Profissional de Educação Física; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 8. Fonoaudiólogo; Médico; Médico 
Veterinário; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. 
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processos educativos para os profissionais da Estratégia da Saúde da Família, política 

prioritária deste novo paradigma (BARRETO et al., 2000).  

Este Programa tem sido coordenado, desde a sua concepção, pela Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, a qual segundo Dias et al. (2009) vem se 

constituindo como um espaço de construção de novas práticas e saberes, reorientando os 

fluxos de aprendizagem na gestão, na atenção, na formação e no controle social. 

Os autores acrescentam que a Residência Multiprofissional em Sobral, tendo 

como locus de aprendizagem o território, tem permitido ao residente em saúde da família 

compreender e interagir em um dado território, tornando-se sujeito ativo que desenvolve 

ações com base na realidade local de forma participativa e orgânica.  

Nesse mesmo contexto, está inserido o NASF, criado pelo Ministério da Saúde 

com a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008 

(BRASIL, 2008), instituída como estratégia para ampliar a abrangência e a diversidade das 

ações das Equipes Saúde da Família, bem como sua resolubilidade, uma vez que promove a 

criação de espaços para a produção de novos saberes e ampliação da clínica, tendo como 

“modus operandi” o apoio matricial para atuarem em parceria com os profissionais das ESF, 

compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, onde as 

equipes do NASF está presente.  

No município de Sobral, esta estratégia é desenvolvida com o objetivo de ampliar 

a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, apoiando a Estratégia Saúde da Família 

na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização das ações em saúde 

(SOBRAL, 2010). 

Considerando as propostas da RMSF e do NASF em Sobral e nos reportando à 

apropriação do território como uma das potencialidades apontadas pela gestão do município 

na atenção voltada para o idoso, questionamos em que medida a disposição destes programas, 

que têm diferentes especialidades incorporadas como apoio à equipe de saúde, qualificam a 

atenção voltada a esta população, uma vez que o trabalho de equipe multiprofissional nem 

sempre expressa a possibilidade de integração das disciplinas científicas.  
Na verdade, sabemos que as práticas destas diferentes categorias profissionais 

estão sendo construídas, considerando os conhecimentos específicos de cada categoria e as 

diretrizes descritas nos documentos legais de criação, os quais referem-se ao desenvolvimento 

de ações de forma compartilhada, juntamente com a Equipe de Saúde da Família.  

Salientamos que, para haver o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar 

nos moldes em que o NASF e a RMSF propõem, grandes desafios precisam ser enfrentados 
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pelo governo brasileiro, no que se refere aos processos educativos e formativos que vêm 

sendo desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Superior. 

Sobre este aspecto, Motta e Aguiar (2007) ressaltam que o desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares envolve a revisão das legislações profissionais, bem como a 

ampliação destas práticas na formação dos profissionais, buscando uma nova 

profissionalização capaz de enfrentar novos desafios teórico-práticos. 

Nascimento e Oliveira (2010) complementam afirmando que para responder aos 

desafios atuais do trabalho em saúde, faz-se necessário refletir sobre a formação e sobre o 

perfil de competências desejado aos profissionais da saúde, com enfoque não apenas no 

conhecimento técnico especializado, mas, principalmente, nas habilidades e atitudes a serem 

desenvolvidas em prol da saúde da população, com a consciência da responsabilidade social 

envolvida na ação profissional. As autoras acrescentam que dentre as dificuldades 

identificadas no processo de trabalho do NASF está a formação dos profissionais que não 

atende às necessidades do SUS, muito menos da Atenção Básica. O distanciamento dos 

serviços na formulação das propostas pedagógicas para formação inicial, assim como a 

iniciativa crescente de educação à distância na pós-graduação, não contempla questões tão 

singulares como vínculo, acolhimento e o próprio trabalho em equipe, indispensáveis para a 

proposta do NASF. 

E nos remetendo à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006), embora 

esteja previsto em suas diretrizes a formação e educação permanente dos profissionais de 

saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa, os discursos dos gestores e enfermeiros 

apontam a preparação dos profissionais para lidar com o idoso em situações de violência 

como uma das vulnerabilidades do sistema de saúde local. 

Diante dessas considerações, cabe questionar se não estamos reproduzindo o 

modelo biomédico e especializado no âmbito de Saúde da Família, em que a verticalização 

dos conhecimentos, a maior divisão do trabalho e a marcante fragmentação das ações em 

saúde, direcionam o processo de trabalho destes profissionais, pois ao longo da formação não 

reconheceram o Saúde da Família como espaço de atuação e a gestão em saúde não dispõe de 

um arcabouço jurídico institucional que garanta a operância das políticas públicas brasileiras. 
O CRAS, outro serviço evidenciado pelos entrevistados, se insere nos serviços de 

proteção ao idoso vítima de violência previstos na Política de Assistência Social, que têm 

função relevante no desenvolvimento de ações de promoção e efetivação dos direitos sociais 

do idoso por meio da implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na 

perspectiva de estruturar ações numa rede de base local que articule programas, projetos, 
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serviços e benefícios da Assistência Social, e destes com ações desenvolvidas pelas outras 

políticas públicas e sociais (BRASIL, 2006).  

Nos discursos, não está claro se os profissionais fazem contato com o CRAS e 

este faz contato com o Disque Idoso, o qual está instalado em Sobral nas dependências do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que se propõe a oferecer 

assistência especializada e continuada a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e 

social em decorrência de negligência e abandono; ameaça e maus tratos, violência física e 

psíquica; discriminações sociais e infringência aos direitos humanos e sociais.  

Embora este serviço tenha essa proposição e esteja previsto na Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (2006), a articulação de ações entre o SUS e o SUAS, ficou 

evidente nos discursos dos agentes comunitários de saúde que os casos de violência contra 

idoso identificados não têm encaminhamentos eficazes. O fato é que este foi citado como um 

parceiro, tanto pelo contato com o assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional, quanto 

por representar um serviço de apoio para lidar com pessoas em situações de violência. 

Dentre outros serviços, considerado redes para alguns dos entrevistados, 

enfatizamos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) da rede de saúde mental; o Centro de Reabilitação, o Home Care – 

recém implantado no município; entre outros como a Santa Casa de Misericórdia, que 

representa o serviço de atenção terciária do município. 

É marcante nos discursos dos gestores e enfermeiros a facilidade de diálogo e 

integração entre os Centros de Saúde da Família com estes serviços, exceto com a atenção 

terciária. Fato que pode ser justificado pelo vínculo institucional ao qual estes serviços 

pertencem, em que a gestão físico-financeira e assistencial destes é administrada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. O que não ocorre com a instituição que representa a atenção 

terciária, a Santa Casa de Misericórdia, uma instituição da sociedade civil, beneficente, 

filantrópica, sem fins lucrativos e de assistência social, portadora do Certificado de Entidade 

de Fins Filantrópicos e reconhecida de Utilidade Pública Federal (Decreto-Lei n° 73.101, de 

07/11/73), Estadual (Lei n° 9.518, de 09/10/71) e Municipal (Lei n° 264, de 28/10/71). 

Os depoentes referiram também que o sistema de saúde de Sobral dispõe das 

Redes Assistenciais, embora não tenha traçado as linhas de cuidados. 

Conforme Santos e Andrade (2009), as Redes de Serviço de Saúde são a forma de 

organização das ações de serviços de promoção, prevenção e recuperação de saúde em todos 

os níveis de complexidade de um determinado território, de modo a permitir a articulação e a 

interconexão de todos os conhecimentos, saberes, tecnologias profissionais e organizações 
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existentes, para que o cidadão possa acessá-lo de acordo com as necessidades de saúde, de 

forma racional, harmônica, sistêmica e regulada de controle com a lógica técnico-sanitária, e 

as Linhas de cuidado nos remetem à racionalidade da organização dos serviços e ao caminhar 

qualificado da pessoa dentro da Rede, em seus pontos sistêmicos. 

Nesse contexto, indagamos que tipos de Redes são estas, onde a integração ocorre 

apenas com alguns dos serviços do sistema e as linhas de cuidado não existem.  Questionamos 

ainda como estas Redes Assistenciais se convergem para assistir, de forma integral e 

integrada, o idoso vítima de violência em Sobral, conforme está previsto nas diretrizes do 

Pacto pela Saúde (2006) e da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006), com vistas à 

operacionalização dos princípios do SUS. 

Considerando a atenção ao idoso que sofre violência no sistema de saúde de 

Sobral, foram capturadas nos discursos algumas dificuldades que limitam a assistência 

dessa população. A primeira faz alusão a um arcabouço jurídico-institucional que permita ao 

Estado identificar e reconhecer a violência como problema e trabalhar em ações preventivas. 

Sabemos que na Constituição de 1988 do Brasil está garantido um arcabouço 

jurídico institucional para a plena operacionalização dos princípios organizativos do Sistema 

Único de Saúde, porém, sabemos dos grandes desafios para operar o sistema de saúde a partir 

de suas diretrizes.  

  No caso dos idosos, quando recorremos à Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (2006), no que se refere às responsabilidades institucionais, caberá aos gestores do SUS, 

em todos os níveis (federal, estadual e municipal), de forma articulada e conforme suas 

competências específicas, prover os meios e atuar para alcançar a finalidade desta Política que 

é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

Então, diante da complexidade da atenção ao idoso, questionamos como garantir 

que estas políticas públicas sejam operantes, no sentido de alcançar a meta final desta Política 

que é prestar uma atenção à saúde adequada e digna para os idosos brasileiros, principalmente 

para aquela parcela da população idosa que teve, por uma série de razões, um processo de 

envelhecimento marcado por doenças e agravos que impõem sérias limitações ao seu       

bem-estar.  

A violência se configura como um destes agravos que precisam ser identificados, 

notificados, conduzidos e acompanhados os casos, o que representa uma ação complexa, pois 

envolve uma série de fatores relacionados à realidade de vida do idoso. Nos discursos, estas 
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dificuldades estão postas e envolvem tanto a estrutura organizacional do sistema de saúde 

quanto a preparação dos profissionais para lidar com esse fenômeno. 

No que se refere à organização do serviço, os entrevistados destacaram a 

dificuldade de acesso das pessoas residentes nos distritos aos serviços da rede de atenção à 

saúde, a não identificação dos idosos vítima de violências nas Redes de Saúde Mental e na 

Ambulatorial Especializada e a subnotificação dos casos de violência, fato que evidencia uma 

limitação do sistema, quando este se propõe a prestar uma atenção integral e integrada à 

pessoa idosa, conforme as diretrizes do Pacto pela Saúde (2006). 

 A questão da subnotificação dos casos de violência contra idosos merece 

destaque. Lima et al. (2010) enfatizam que a notificação é um poderoso instrumento de 

política pública, uma vez que ajuda a dimensionar a questão da violência em família, a 

determinar a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância, assistência e ainda 

permite, em especial, o conhecimento da dinâmica da violência doméstica.  

Os acidentes e as violências com frequência não são corretamente diagnosticados, 

tendo em vista que há falta de informação e preparo dos profissionais de saúde para enfrentar 

estes eventos, descrédito para com os relatos dos idosos de violência sofrida por parte dos 

familiares e destes profissionais, além de constrangimento do idoso em acusar pessoas de sua 

família (BRASIL, 2001). 

Em um estudo realizado por Dias et al. (2007), sobre o registro de ocorrências nas 

instituições que trabalham com o fenômeno da violência em Sobral, foi identificado que a 

notificação da violência no setor saúde constitui uma prática social carregada de sentidos. É 

comum entre os trabalhadores a noção de que a violência é notificada e que não há uma 

“resolução” ou “retorno” do caso. Muitas vezes, a resolução esperada consiste na punição do 

agressor, sem que haja uma paralela preocupação com a criação de redes de suporte que 

potencializem a transformação do contexto em que vítimas e agressores se inserem, com 

vistas à minimização da possibilidade de recorrência da violência. A organização do serviço 

foi apontada também como fundamental para garantir o fluxo de informações relacionadas à 

violência. 

Isso nos faz refletir sobre a complexidade do fenômeno e do importante papel dos 

profissionais da saúde no enfrentamento deste agravo, ainda mais quando nos remetemos à 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência (PNRMAV, 

2001) e à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006), as quais contemplam boa parte 

das suas diretrizes: sistematização, organização, reestruturação, consolidação e ampliação da 

assistência à saúde. 
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Nestes documentos estão previstas nas diretrizes, respectivamente, capacitação de 

recursos humanos para assistir pessoas vítimas de acidentes e violências, e formação e 

educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa.  

Piccini et al. (2006) afirmam que os trabalhadores dos serviços de saúde devem 

estar preparados em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes para elaborar e operar 

protocolos para ações programáticas específicas às necessidades deste grupo populacional de 

maneira integrada com as demais práticas da rede de cuidado social. Wong e Carvalho (2006) 

acrescentam que a formação de recursos humanos para serviços geriátricos e gerontológicos, 

desde o nível primário de atenção à saúde, até tratamentos de alta complexidade, também 

devem ser priorizados como política de governo, com vistas a qualificar a assistência.  

É fato que o setor saúde não pode assumir a responsabilidade no combate à 

violência, entretanto, cabe a ele o envolvimento institucional, de modo a capacitar seus 

profissionais para o enfrentamento do problema, respaldados na compreensão das relações 

sociais e familiares conflituosas. Contudo, é fato que o treinamento correto para diagnosticar 

situações de risco à violência é condição necessária para que o profissional de saúde seja 

capaz de detectar e notificar, bem como conduzir a quem for competente. 

Considerando o processo que vai desde a identificação à condução dos casos, os 

agentes de saúde enunciaram em seus discursos o que podemos considerar de fluxo de 

atendimento aos casos de violência contra os idosos. Então, uma vez tomando conhecimento 

do caso, informam ao enfermeiro da Equipe de Saúde da Família do território, que recorre ao 

assistente social que atua no Disque Idoso, para dar encaminhamento, momento em que o 

fluxo é interrompido, sem resolutividade. 

Freitas e Teófilo (2010) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o Projeto 

Disque Idoso em Sobral e identificaram, dentre outros aspectos, que o seu funcionamento se 

dá da seguinte forma: as denúncias são recebidas por telefonema ou através de visitas ao 

serviço; cadastradas com detalhes; se necessário, averiguadas por meio de uma visita 

domiciliar ou institucional. Para a realização das visitas, dependendo da necessidade, são 

convocados um assistente social ou psicólogo, que colaboram com o projeto; policiais, em 

casos de flagrante; o Conselho Tutelar, quando envolve adolescentes. Os autores constataram 

ainda que este serviço se constitui um importante dispositivo de averiguação e 

acompanhamento dos casos de violência contra idosos.  

O Disque Idoso configura-se como uma instância de denúncia, dentre os serviços 

especiais de prevenção e atendimento a vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
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abuso, crueldade e opressão, conforme previsto no Estatuto do Idoso (2003) e na Política 

Nacional do Idoso (2003).  

Segundo Pasinato, Camarano e Machado (2006) este serviço deve ser entendido 

dentro de um contexto mais amplo do aparato necessário para a garantia da dignidade e 

integridade dos indivíduos. As autoras constataram ainda que o funcionamento de instâncias 

para a realização das denúncias em nossa sociedade ainda são incipientes. A maioria conta 

com estruturas (físicas e humanas) inadequadas para o bom desempenho das funções, ficando 

muitas vezes à mercê da vontade política dos governantes para implantação, desenvolvimento 

e continuidade dos serviços. 

Diante dessas considerações, serviços como o Disque Idoso se destinam à denúncia 

dos maus-tratos. Então, cabe questionar que tipo de resolutividade espera-se deste serviço e a 

que instância compete o acompanhamento dos casos de violência contra o idoso. O fato é que 

muitos casos terminam sem solução, exatamente porque muitos não chegam a ser 

identificados, e os que são, não têm um acompanhamento adequado porque o sistema de 

saúde não dispõe de uma rede organizada de proteção e acompanhamento ao idoso em 

situação de violência. 

Sob o discurso dos agentes de saúde, surge um aspecto peculiar dos casos de 

violência: o medo dos idosos de notificar o fato, seja por este envolver um ente próximo, 

como filhos, cônjuge, amigos, ou por medo de represálias. Diante disso, Souza, Freitas e 

Queiroz (2007) referem que em muitos casos o agressor do idoso não é punido rigorosamente, 

e o reclamante pode sentir-se exposto a reações violentas por parte dos denunciados, sendo a 

maioria das ocorrências de violência contra idosos revelada por denúncias anônimas, 

principalmente, pelo telefone. Nesse caso, por falta de comprovação efetiva, em algumas 

situações, as denúncias não são consideradas, ou seja, ficam sem resolubilidade.  

Nesse contexto, as agressões que chegam ao SUS são principalmente explícitas, 

mas há os casos não discriminados, como os que ocorrem no ambiente intrafamiliar, que são 

bastante complexos, delicados e de difícil penetração no silêncio, por envolverem relações e 

sentimentos de insegurança, medo, conflitos de consaguinidade, proximidade, de afetividade, 

relações de amor, e instinto de proteção em defesa do agressor (SOUSA et al., 2010). Diante 

disso, cabe ressaltar que muitas dessas formas de violência contra os idosos ocorrem em 

ambiente doméstico, o que está intimamente ligado ao medo do idoso denunciar, haja visto o 

receio da perda dos laços afetivos com a família (OLIVEIRA; PIRES; MANUEL, 2009). 

O ACS tem um papel importante nos casos de identificação de casos de violência 

contra o idoso por estar em contato direto com a família e o contexto situacional no qual esta 
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se insere. Contudo, faz-se necessário um suporte para que o agente de saúde possa expor suas 

impressões com relação à violência que possa estar sofrendo um idoso. 

Nesse contexto, Galavote et al. (2011) abordam que o agente comunitário de 

saúde (ACS) tem um papel singular, ao se constituir um "elo" entre a comunidade e o serviço 

de saúde, atuando de forma condizente com atitudes e valores requeridos pelas situações de 

trabalho, realizando ações de apoio em orientação, acompanhamento e educação em saúde, 

visando, sobretudo, à promoção da qualidade de vida e bem-estar da população. 

A inserção do ACS no contexto da atenção primária à saúde (APS) está pautada 

na representação de vínculo e no elo na relação serviço-comunidade, o que o torna também 

um potente mediador de tensões da clientela, por atender às inúmeras demandas de saúde, 

afirmam os autores supracitados. Contudo, nas situações de violência contra idosos, esta 

atuação é fragilizada por sua complexidade. Cabe, entretanto, compreender se essa falha está 

apenas nesse elo que liga o ACS à comunidade. Talvez isso surja em razão dos idosos não 

acreditarem nas intervenções das políticas públicas, bem como de seus representantes, por 

estes não repassarem um olhar atento ao evento ocorrido. Logo, a rede de atenção básica em 

saúde possui importante papel na assistência ao usuário em situação de violência, assim como 

na prevenção desses casos, podendo representar um local-sentinela na detecção de possíveis 

eventos violentos na população, por meio do engajamento e da responsabilização de todos os 

profissionais de saúde, conforme afirmam Rückert et al. (2008). 

Nesse contexto, algumas razões são atribuídas para o baixo índice de identificação 

e encaminhamento de eventos violentos: a formação dos profissionais de saúde, que não 

problematiza e não discute o tema para além do binômio saúde-doença; a percepção dos 

profissionais de que não existem recursos disponíveis para oferecer às vítimas; sua crença de 

que a abordagem do tema da violência não faz parte de suas atribuições; sentimento de 

impotência diante do problema; ou, ainda, a sensação de estarem entrando no espaço privado 

das famílias (REICHENHEIM; DIAS; MORAES, 2006). 

Rückert et al. (2008) expõem ainda que os episódios de violência são repetitivos e 

tendem a se tornar cada vez mais graves ao longo do tempo, o que pode gerar uma demanda 

significativa pelos serviços de saúde, tanto ambulatoriais quanto hospitalares. Destaca-se a 

importante atuação da rede básica de saúde, por detectar precocemente os casos e acolhê-los 

antes que se agravem. Os serviços básicos de saúde têm maior contato com a população, o 

que pressupõe conhecimento da realidade e facilidade em identificar as 

necessidades/problemas locais, incluindo as situações de violência. 



 121 

A violência contra o idoso é concreta e existe das mais diversas e cruéis formas, 

assim, é imprescindível a necessidade de tornar visível a violência contra os idosos para que 

ela seja reconhecida nos atos cotidianos, e punida pelas leis vigentes no país. Acresce-se a 

isto, a necessidade do exercício da empatia, ao colocar-se no lugar do outro e, principalmente, 

identificar estes atos de covardia e denunciá-los, não só como profissionais de saúde, mas 

como cidadãos; coibir a violência é um ato de cidadania (OLIVEIRA; PIRES; MANUEL, 

2009). 

Os agentes de saúde são entes da comunidade, conhecem o território, suas 

peculiaridades e fragilidades; interagem com as famílias, e reconhecem seus problemas, pois 

muitas vezes sofrem por circunstâncias semelhantes, sendo os profissionais que melhor 

poderiam desenvolver a empatia. Logo, são aliados em estratégias de prevenção e 

identificação dos casos de violência contra idosos, especialmente por estes se acharem 

fortemente ligados àqueles que, geralmente, cometeram a violência, e por isto, não estão 

completamente dispostos a denunciá-los. 

O idoso não denuncia os maus-tratos sofridos, pois tem medo do agressor, aspecto 

que se soma com a possibilidade de rejeição no ambiente familiar e na sociedade. Diante 

disso, devem ser criadas e implementadas alternativas para esse impasse, o que é difícil, pois 

se nota muitos profissionais de saúde limitados nas ações voltadas à saúde da população 

idosa, com suas ações diluídas por meio de programas, não implementando, por vezes, 

cuidados potencializadores da promoção da saúde e da qualidade de vida. Questiona-se então: 

os casos de violências são ocultados no ambiente familiar pelo medo referido pelo idoso, ou 

os profissionais de saúde ainda não o reconheceram como um grave problema de saúde 

pública? 
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Capítulo 8 
 

Conclusões 
 

Breve é o gosto da angústia… Adormeço esquecendo nela meu ontem 
Um dia triste que passou... 

 

Anônimo  
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8  CONCLUSÕES 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Trabalhar com as temáticas idoso e violência tendo como pano de fundo as 

relações constituídas entre estes no sistema de saúde de Sobral foi desafiante, porque 

passamos a desvelar e vivenciar um universo complexo em que espaços que pareciam 

representar a proteção dessa população se constituem instâncias de vulnerabilidade do “ser 

idoso”. 

E tudo se torna ainda mais complexo quando nos remetemos à operacionalização 

das políticas de saúde em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual é reproduzida em maior ou menor grau em todo o território nacional, e o 

município de Sobral não foge à essa realidade, tendo uma rede assistencial de saúde 

fragmentada, necessitando se estruturar para o enfrentamento da violência contra a pessoa 

idosa.  

O sistema de saúde apresenta um modelo de atenção ao idoso vítima de violência 

que conhece o fenômeno e o reconhece como uma realidade que se intensifica no município 

de Sobral, Ceará, apresentando as mais diversas formas de maus tratos, constituindo-se como 

uma problemática que exige uma maior atenção, e porque não dizer, priorização. 

Esta atenção aparece negligenciada, nos discursos dos depoentes porque o sistema 

não atende o idoso na sua totalidade, considerando o princípio da integralidade. Além disso, a 

carga de assumir a responsabilidade do cuidado integral a essa população pelo setor saúde faz 

com que os profissionais que nele militam apontem a necessidade de organização, 

reestruturação e ampliação da rede de assistência em saúde à pessoa idosa e vítima de 

violência, em todos os níveis de atenção.  

As discussões sobre a operância da intersetorialidade e integralidade no contexto 

do sistema de saúde também denunciaram as grandes dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais no atendimento ao idoso que sofre violência, exigindo um maior compromisso 

com as questões que envolvem o processo de transição demográfica, incorporando ações em 

saúde para o envelhecimento saudável. 

A atenção é fragmentada, pois o sistema de saúde dispõe de serviços que apóiam e 

dialogam com a Estratégia Saúde da Família, mas dentro das concepções de redes de atenção 

e linha de cuidado não há uma racionalidade na organização do serviço ao idoso. Então, a 
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organização da rede de atenção em Sobral tem um percurso desafiador para trilhar, no sentido 

de dar respostas efetivas e eficazes às demandas e necessidades de saúde da população idosa. 

Essas necessidades envolvem a identificação, notificação, condução e 

acompanhamento dos casos, bem como a preparação dos profissionais para assistir a pessoa 

idosa.   

Considerando o contexto situacional do idoso que sofre violência em Sobral, o 

modelo de atenção à saúde impresso nos discursos dos profissionais que representam a gestão 

e a atenção do município e as diretrizes do Estatuto do Idoso, Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa e Pacto pela Saúde, observamos que as diretrizes das políticas estudadas são 

contempladas apenas parcialmente. Há, segundo estes, que se avançar na organização de 

estrutura, referência e contra-referências, e capacitação de profissionais em geriatria e 

gerontologia. 

É preciso ressaltar também que, se por um lado, a Constituição e o Estatuto do 

Idoso significaram um grande avanço na promoção dos Direitos dos Idosos, com previsão de 

penas para os casos de descumprimento às normas estatutárias e obrigatoriedade da denúncia 

de maus tratos por profissionais de saúde e todos os demais cidadãos, ainda não se dispõe de 

serviços estruturados e organizados para dar resolutividade aos casos denunciados. 

As políticas públicas envolvendo o envelhecimento devem ser cuidadosamente 

examinadas sob perspectiva de desenvolvimento que inclua ações que favoreçam a maior 

duração de vida com qualidade, criando ambientes propícios e favoráveis ao viver saudável. 

Considerando que o Estado tem o papel de ser o principal provedor de políticas 

sociais, ele se torna um Estado protetor (Welfare State), o qual protege, através de ações 

sociais, os seus cidadãos. Por ser uma instância procuradora, os delegantes precisam 

preocupar-se com a qualidade de sua instalação e funcionamento, em especial, no que 

concerne às políticas voltadas ao idoso. Entre as conquistas políticas adquiridas pela 

cidadania e pela democracia estão também aquelas que atribuem ao Estado o dever de 

equalizar chances, sobretudo em favor daqueles que carecem de assistência para garantir a sua 

sobrevivência, como, por exemplo, os idosos em situações de risco, de vulnerabilidade, de 

violência. 

Ao destacar os direitos dos idosos no sistema de saúde, os profissionais 

desconsideram os demais grupos etários e as vulnerabilidades e demandas de cada um deles, 

todos com direitos adquiridos pelas legislações de proteção específica, como o princípio da 

universalização. Também não incluem nas suas considerações o paradigma do conceito 

ampliado de saúde, que vai ao patamar de uma sociedade mais justa. No texto constitucional é 
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louvável, justo, necessário colocarmos a noção de cidadania plena em um estado de direito 

como é o Brasil. Quando o foco é a operacionalização dos preceitos das políticas específicas 

de saúde surgem problemas que não foram destacados, mas que interferem na sua eficácia e 

efetividade. Aqui se incluem o financiamento, a infraestrutura e a possibilidade ampliação da 

rede a curto ou médio prazo, o quantitativo de pessoal e a dificuldade de locação destes em 

alguns espaços de atendimento; a inadequação da formação em saúde apesar de todas as 

tentativas já empreendidas pelo Ministério a Saúde e, por fim, sem contudo encerrar todos os 

fatores, as novas demandas que, diariamente, ampliam as responsabilidades do setor.  

Esta compreensão desloca o eixo da discussão para um patamar de maior 

complexidade que o de responsabilizar o sistema pela inoperância e a autopunição dos 

profissionais pelo que consideram insucesso.  

Findando, salientamos que este estudo não intentou buscar respostas, mas levantar 

questões que nos levasse a refletir sobre a complexidade de um sistema de saúde no 

enfrentamento da violência.  

Retomando a Tese, há evidências de que na atenção ao idoso o sistema de saúde 

de Sobral-Ceará dispõe de serviços que buscam organizar-se em redes, mas apresenta 

fragmentação da linha de cuidado do idoso, não identificando, por vezes, a ocorrência da 

violência nas mais variadas formas: abusos físicos, psicológicos e financeiros, as negligências 

cometidas pelos serviços públicos e família, bem como o abandono. 

Diante disso, ressaltamos que os limites do estudo estão relacionados aos próprios 

sujeitos que dele participaram. E não poderia ser diferente. São eles que têm as respostas e, ao 

mesmo tempo, as críticas que levantam são a eles dirigidas. Este é um processo dialético 

difícil de ser equacionado.  

É necessária a compreensão de que, ao se tratar de violência deve-se focalizar sua 

redução, pois esta não será erradicada, a não ser em uma sociedade utópica, como nos filmes 

de ficção. Também o conhecimento de sua ocorrência e uma intervenção eficaz esbarra na 

capilaridade em que ela ocorre, nos espaços íntimos do lar, na sutileza das relações, na 

impessoalidade dos espaços sociais, todos difíceis de serem identificados e controlados, a não 

ser por um sistema de vigilância que ultrapasse as garantias constitucionais da inviolabilidade 

do lar e da vida privada de cada um e de outras que são tão caras à democracia. 
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APÊNDICE 1 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Caro(a) Profissional, 

            Solicitamos sua colaboração no sentido de participar da presente pesquisa que tem o 
objetivo de avaliar a atenção à saúde do idoso vítima de violência em Sobral (CE), 
considerando os princípios da integralidade.  
   Assim gostaríamos de contar com sua participação respondendo esta entrevista, 
enquanto profissional atuante no sistema de saúde de Sobral-CE, informante-chave para a 
execução desta pesquisa. As informações provenientes da entrevista serão gravadas e 
transcritas. 

Sua colaboração será muito importante para realização desta pesquisa. As 
informações/opiniões emitidas por você não causarão nenhum dano, risco ou ônus a sua 
pessoa e serão tratadas anonimamente no conjunto dos demais respondentes. 

Pelo presente consentimento, declaro que fui informado(a) de forma clara e detalhada 
sobre os objetivos e a justificativa do estudo que participarei e, dos benefícios desse projeto. 
Fui igualmente informado(a): 
- Da garantia de requerer resposta a qualquer pergunta ou dúvida sobre os procedimentos, 
riscos e benefícios e outros assuntos relacionados ao estudo; 
- Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do 
estudo, sem que isso traga prejuízos a mim; 
- Da segurança de que não serei identificado e que se manterá confidencial das informações 
relacionadas a minha privacidade; 
- Do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que 
possa afetar minha vontade de continuar participando. 

O pesquisador responsável por este projeto é Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas, cujo 
telefone de contato é: (88) 99621377 e endereço: Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo 
Branco, 23 – Campo dos Velhos – Sobral-CE 
 
Assinatura do pesquisador: 
 

___________________________________________________ 
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS – INFORMADO 
 
   Eu, ____________________________________, aceito participar da pesquisa: “A 
atenção à saúde do idoso vítima de violência em Sobral-CE” e estou ciente de que os 
resultados da pesquisa serão tratados sigilosamente e, caso não queira mais participar da 
investigação, tenho liberdade de retirar esse consentimento. 
 

                     __________________, ____________ de ______. 
                   _______________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE 2 

 
 

ENTREVISTAS COM GESTORES 

 

• Gestor 1 

 

Conceito de violência, e transportar esse conceito para uma população onde saber a 

verdade passou a depender de uma questão cronológica, nos reporta as relações de gênero, 

pois a mulher idosa é diferente do homem idoso. Refletir se nós conseguimos definir 

violência e delineá-la, falando como gestor da saúde, não posso ter cerimônia em dizer que o 

sistema não conhece. O seu campo de estudo é Sobral, e através dela você vai fazer um 

comparativo, paralelo, com outras regiões do estado, e entendo que mesmo aqui onde há um 

investimento muito grande na saúde, uma participação da Universidade, não só no processo 

de formação, mas naquilo que diz o SUS, escrito no artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde, que 

diz que a formação dos profissionais aqui é feito diretamente com a participação de todos. 

Não sei se sou mais gestor, mais professor, mais pesquisador, mais profissional, pois 

passamos também pelo processo de formação, e minha pergunta é se sabemos realmente sobre 

os tipos de violência? Minha resposta é não. Isso porque a gente observa dentro das categorias 

profissionais correntes de formação que são muito próprias das categorias, que está dentro das 

escolas formadoras.  

O SUS começa a ganhar a força da população com a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), inicialmente traz o Agente Comunitário de Saúde, enfermeiro, médico, e técnico de 

enfermagem, como seus principais profissionais. Passados sete anos, o dentista é inserido, não 

na ESF, mas através do programa de saúde bucal. A equipe multiprofissional cresce através 

do Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF), criando novas estruturas de trabalho, novas 

formas de inserir categorias profissionais para fazer integralidade, quando ela é criada em 

ambientes distantes. Isso preocupa, principalmente em Sobral, por ter crescido muito, onde a 

violência ao idoso se apresenta mais viva, mais intensa. Por um lado a questão do 

desenvolvimento urbano, aumento dos acidentes pela mobilidade urbana, devido álcool, 

drogas, que causa acidentes por causas externas, que acaba mascarando a violência ao idoso, 

o que não é menos importante, que é o desprezo, o abandono, o preconceito, principalmente 
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que reside no idoso com uma posição diferente de idoso, que antes tinha um mesmo perfil de 

formação escolar, por exemplo, o primeiro grau. 

O padrão do município, ampliação do número de vagas em escolas com várias pessoas 

terminando, outras ingressando e concluindo o curso superior, isso gera uma violência que, ao 

meu ver, é mais cruel, é aquela repercutida numa noção de superioridade intelectual, violência 

do intelecto, além de ser mais velho você é burro, você não estudou, você é analfabeto, é 

despreparado, essa violência marca com esse processo fruto da arrogância daqueles que não 

conseguem perceber que se educar  não é apenas acumular conhecimentos específicos de uma 

área, essa é a violência que me preocupa, porque ela interfere e contribui fundamentalmente 

para o isolamento, para a segregação e para o abandono. 

Essa violência do intelecto, como eu disse, contribui para o abandono, desprezo e pode 

incitar uma questão que possa partir realmente para a vida assassina, essa nossa geração que é 

geração que é filho que despreza, que é profissional de saúde que não atende,  enquanto  

técnico especializado, como gestor para tentar romper essa dificuldade da integralidade, que é 

um parêntese interessante, pois as pessoas não conseguem entender o que é, não adianta ter o 

doutor sem ter o remédio, não adianta ter o remédio se não tem o exame, não adianta ter o 

exame sem ter o hospital, se não há cirurgia, o resultado, ou seja, essa integralidade é difícil e 

como eu disse, as pessoas não conhecem a complexidade do sistema, e complexo não é ser 

difícil, complexo é aquilo que congrega, reúne, uma série de fatores que devem ser 

observados e conhecidos pra que a gente possa tramitar por eles com maior desenvoltura. 

Então, nesse ponto, reconhecendo o local que a saúde de Sobral tem alcançado, pode-se dizer 

que Sobral ainda tem vulnerabilidades, pontuado nesse contexto. As dificuldades de estrutura 

física pra trabalhar é uma real necessidade, mas que está sendo diminuído, pois estão em 

construção tanto na atenção secundária como na terciária, dificuldades em termos 

profissionais, pois o Brasil não prepara profissionais da saúde para atender em termos de 

integralidade, porque nós não somos formados com essa visão, pois ainda há aquela disputa 

do que eu posso, o que eu devo, o que me é próprio, o que é do outro, esquecendo de olhar 

uma coisa maior e muito mais resolutiva, que é a qualidade da assistência prestada em torno 

de um contexto, que requer pessoas para abordar esse olhar e habilidades diferentes. Terceiro, 

e não menos importante, a ausência dessas pessoas que são profissionais que ora são gestores, 

e ora também são políticos, que não conseguem dar a confiabilidade que o processo precisa 

para construir arcabouço jurídico que permita que o Estado primeiro reconheça, identifique 

isso como violência, e trabalhe na prevenção, que a meu é o mais importante, investir no 

reconhecimento de doenças e agravos, e na promoção da saúde, e se você não tem um 
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arcabouço jurídico que permita isso, fica difícil, talvez contemple o individuo no momento, 

como profissional, como gestor, como político, e também como autor de boa parte dessa 

violência.  

Estatisticamente, há um grande número de acidentes, mas me preocupa a violência que 

está sendo criada também pela ausência de políticas do Estado para garantir ao idoso, ou ao 

individuo que está avançando na caminhada da vida, e que, em breve vai estar nessa condição, 

pois hoje somos 18 milhões de brasileiros acima de 60 anos, daqui a 20 anos seremos 42 

milhões acima de 60 anos, serão indivíduos mais de diabéticos, hipertensos, vítimas de AVC 

e de IAM. Nós vivemos um momento de consumismo grande, nos alimentamos mal, muito 

enlatado, muito produto industrializado, e voltando ao arcabouço jurídico, num dia por força 

de decreto legislativo o Brasil proíbe a adoção de gorduras trans nos alimentos manipulados, 

no outro dia de manhã estava nas prateleiras alimentos com zero por cento de gorduras trans, 

ninguém mais planta, todo mundo quer trabalhar na cidade, aí é outra violência porque a 

família foi toda, aí o velhinho fica lá, aí vem morar num quartinho, é outro tipo de violência, 

que é gerada no contexto humano, pois se o vô não sabe usar o computador e o celular, ele é 

discriminado, porque ele não domina a tecnologia do I-pod, essa violência é muito cruel, e 

isso me preocupa, ao mesmo tempo olha para isso como um campo muito amplo para 

desenvolver ações que tragam melhorias. Pra mim tá muito ruim, se não reconheço, está tudo 

bem. Deve-se ter uma preocupação maior com a educação, enquanto não tivermos uma 

política bem definida e segurada no Estado para construir o desenvolvimento dessa nação, 

para pensar o País. 

E formar profissionais dentro dessa realidade, fica difícil. Porque o cidadão precisa se 

educar ao mesmo momento que aprende física, química, biologia, as escolas, universidades 

precisam integrar. No Brasil se vive no momento de transição que ainda predomina o modelo 

que nos formou, um ensino fundamental que não dialoga com o médio, que desconhece a 

graduação, que nunca quis conversa com a pós, ou seja, não existe um pensamento nesse País. 

Nós vamos precisar de tantos fisioterapeutas, médicos... olha aí dentro da área da saúde tem 

dois reforços, tudo na medicina, as residências médicas criadas no século IX no EUA, se 

intensifica, se compartimentaliza. Chega ao Brasil em 1930, e só em 1967 o Brasil cria o 

Conselho Nacional de Residências Médicas. A 1ª Portaria conjunta emitida pelo ministério da 

saúde e educação foi em 2004, isso quer dizer que o reitor da universidade federal que é 

empregado do MEC nenhum tem um milímetro de gerência no Hospital Universitário, que é 

uma faculdade do MS. Aí você entra no campo das demais profissões, que não conseguem 

avançar porque o que domina o cenário é a lei de quem pode mais,... e o povo adoecendo... 
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envelhecendo. Estou descrevendo um cenário de realidade que traz esse resultado, essa 

violência tão banal, tão gratuita porque muitos não sentem promovendo, nem tão pouco 

sabem que isso podia ser diferente, então é difícil, o ser humano tem qualidades, mas a 

criação deixa a desejar, dentre outros na formas como percebemos a nós mesmo, a sociedade. 

O ideal seria conseguir ver o mundo num contexto e não, a gente só consegue congelar o 

momento, o fato, o boato, ninguém percebe o contexto em que as coisas se dão, o contexto 

envolve fatores, heranças que trarão repercussões.  

Se comparar Sobral com outras realidades, aqui é uma maravilha, pois tem programa 

de residência, SAMU, visita domiciliar, o NASF, .... se olhar estatisticamente o SAMU faz 

mais de 1100 atendimentos no mês, e 54% dos atendimentos é de queda da própria altura, e 

essa população a grande maioria é idoso. É uma beleza o SAMU, tem a Santa Casa, a 

construção do novo hospital, tem um centro reabilitação. Entretanto o cano por onde sai toda 

essa tragédia tá aumentando e a gente está construindo apenas uns ralinhos, a gente tem que 

trabalhar para diminuir isso, trabalhar com qualidade de vida, que a gente resgate através da 

educação, graduação. Os pronomes de tratamento, que se perderam, um bom dia, boa tarde, 

com figuras que respeite o mais velho, do mais idoso, mais experiente, e rompa 

definitivamente com a noção .... que mata de uma vez por outra porque não representa nada 

de valor. Nesse momento, a impressão que me dá é que no contexto, muitos pontos precisam 

ser melhorados. 

Pra mim gestor, professor de graduação e pós, o mais preocupante, hoje o que mais 

falta nos serviços de saúde não é medicamento, não é o procedimento cirúrgico, não é  a 

ausência de profissionais especializados, mas é a ausência de afeto, respeito, a 

responsabilidade daqueles que fazem o serviço de saúde com o outro, e quando esse outro é 

idoso é que isso é mais preocupante. Aqui na Secretaria de saúde, de segunda a sexta, tem 

denúncias de maus tratos, de grosserias, e isso nos preocupa, precisa de um investimento, mas 

não tem nenhum curso no mundo que forme cidadão, isso é preocupante, gravíssimo, e isso 

tem a mesma origem daquilo que traz a violência urbana, que está ai matando jovens a tiro, e 

se você for pra filosofia tentar entender, você leva um susto maior ainda, pois o que leva as 

pessoas agirem com desrespeito, é algo que vem antes das 4 virtudes, moral, a justiça, 

respeito e a igualdade, antes de todas elas, 2 a 3 anos de idade a criança aprende a polidez, ou 

seja, tá faltando polidez, é olhar no olho. Essa violência é a que mais preocupa não porque 

atinge a população idosa, mas que nela se torna mais grave, cruel porque desconhece toda a 

trajetória e a representação simbólica daquela que construiu a sua vida dando exemplo muito 

mais do que o suor do trabalho. Não vejo solução pra isso, não vejo ferramentas que me 
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permita, só se for a luz do espírito santo, e mudar por completo. Fechando, vou lembrar que 

isso deve ser tomado por nós gestores para trabalhar no contexto brasileiro, nós temos uma 

situação muito propícia no Brasil, além do crescimento com inversão da pirâmide 

populacional, que vai dobrar a população idosa nós temos uma carga de doenças de terceiro 

mundo convivendo num mundo de primeiro, ainda há predominância de doenças 

infectocontagiosas, onde morrem muitas crianças com diarréias e doenças respiratórias, e um 

crescimento desesperador por causas externas.  

Em Sobral, em janeiro de ano de 2005, a média de acidentes de moto era 32/mês, hoje, 

em julho de 2010 é 420/mês, só moto. Óbvio que isso terá mais impacto ao jovem, que mais 

sofre acidente, que mais morre, mas esse contexto atinge também ao idoso, pois aquele pai ou 

mãe de família que morreu, que o idoso vai ter trazer aquele agregado ali para sustentar. É um 

tipo de violência, pois  vai ter que criar, vai ter que emprestar o cartão do bolsa-família, ou do 

INSS ao neto, a mulher do neto, pois o mundo consumista exige que tenha um padrão de vida, 

e é uma forma de violência que preocupa, que se sucede ao final de um desfecho trágico, 

provocando pelo grande crescimento populacional e do fácil acesso ao transporte automotor. 

 
• Gestor 2 

  É enfim, eu vejo na realidade de Sobral pela visão da gestão, não na visão de quem 

está na operacionalização, mais eu observo que há uma dificuldade primeiro na identificação 

desses casos, eu acho que há uma subnotificação, a um certo receio dos profissionais em estar 

conduzindo, observando e tentando até auxiliar mais, a gente ver pelas próprias comissões 

que se ampliaram a sua proposta foi ampliada, pois não são mais comissões que atendem só 

crianças e mulheres, hoje elas são ampliadas mais a gente vê como problema considerável, 

 hoje já iniciadas pela equipes é desse fortalecimento das funções é das pessoas não se 

sentirem temerosas. 

 Voltando eu acho que essa dificuldade na identificação é algo bastante relevante é por 

causa das comissões elas não tem conseguido esse fortalecimento que os profissionais eles 

tem esse medo esse certo receio, então eu acho que nesse ponto a assistência ela começa a não 

ser tão integral, tão de forma satisfatória porque a identificação ela tem esse certo valor, eu 

também acho assim que a gente tem uma vantagem muito grande em Sobral que é da 

apropriação  do território por parte da equipe. Os profissionais conhecem bastante a área tem 

essa facilidade, é não tem é facilidade é de conduzir, de comprometer levar esse caso, mais de 

identificar isso, eu acho que tem que perceber sinal de risco de violência no idoso, eu acho 

que isso nossa equipe tem condições de fazer e tem feito, os agentes comunitários de saúde e 
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os enfermeiros principalmente, eu acho que ainda há uma necessidade de qualificação maior 

para os profissionais, para estarem atuando melhor na assistência no território. Mas a gente 

sempre contava com um importante equipamento que era o Disque Idoso, mas eu acho que  

hoje não é ele está em desuso assim desativado não sei. Mas um grande entrave que as 

equipes percebem na qualidade da assistência é ao de identificar essa situação  de risco é fazer 

a assistência na parte da assistência à saúde, na parte médica isso é feito mais há uma 

dificuldade na condução desse caso quando parte pra necessidade de outras políticas públicas 

como a segurança, a moradia dele então assim agente já discutiu muito o pessoal da equipe, 

essa situação a gente retira o idoso  que esta em situação de vulnerabilidade no lar, mas como 

fazer, onde ele vai ficar que até muitas vezes é a própria família que ocasiona essa situação de 

violência e a relação que garante a integralidade em relação atenção primária com a atenção 

terciária ela não é tão, pelo que a gente percebe a gente ainda não conseguiu uma integração 

entre esses níveis de atenção.  

Há uma queixa constante das unidades de que a sempre uma referência  e nunca uma 

contra-referência, a gente percebe que muitas vezes a linguagem que é falada pelas equipes 

representa pelas equipes ela não é visualizada na atenção terciaria , até porque não uma 

compreensão do contexto em que aquela pessoa vive, você olha a parte clínica, o que a pessoa 

está apresentando no momento mais não entende o contexto, quer dizer não valoriza isso da 

atenção primária. Então assim, pelo que eu vejo há uma necessidade de notificação, há uma 

necessidade do fortalecimento de outras políticas públicas e há também a necessidade de 

integração entre os níveis de atenção primária e a secundária.  

Eu não sei que detalhes você quer saber mas… 

Considerando as redes, porque a gente tem as redes assistenciais ou redes de atenção 

mesmo, a gente tem a rede saúde mental, tem a rede de emergência… 

Quando se trata da rede, excluindo a atenção da emergência, a gente tem a rede de 

urgencia que o SAMU, a rede de saúde mental, a rede especializada,  considerando essas 

redes a gente consegue ter uma integração interessante, há uma parceria mesmo, a gente tem o 

desenvolvimento de projetos terapêuticos  singulares com atividades voltadas, nào só para os 

idosos, a gente tem algumas situações de risco claros nas unidades, a gente tem conseguido 

sistematizar junto as equipe, aquele plano de cuidados daquela situação. Então nesse caso, 

com relação ao idoso, com certeza o CAPS tem sido um suporte importante, o samu também 

tem colaborado bastante nesse transporte solidário, nessa primeira assistência, as outras 

especialidades básicas também, a gente tem fortalecido agora algumas especialidades voltadas 

para a saúde do homem.   
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Então assim como eu falei essas demais redes assistenciais com exceção da atenção 

terciária a gente consegue ter uma boa integração.  A gente está com um serviço na atenção 

primária que é HOME CARE, e aí a gente percebe muitas vezes, que assim, a violência não 

uma violência tão explicita, mas a violência no sentido da omissão de cuidados, eu não sei se 

isso mas eu acho que muitas vezes, ele é configurado como uma situação de violência contra 

o idoso, então nesse serviço do HOME CARE, nós temos uma equipe com fisioterapia e 

terapeuta ocupacional e medico, e muitas vezes, a gente percebe assim essa situação, um 

idoso acamado que a gente ver que ele não está recebendo todos os cuidados necessários, a 

gente ver que a família não toma pra si essa responsabilidade, e aí acaba que a pessoa fica 

numa situação bem mais crítica que isso deveria ser. 

 Eu, estou falando aqui algumas situações que eu acho que acaba sendo violência 

mesmo sendo indiretamente, a história da violência psicológica também, porque outra 

realidade que a gente ver frequentemente, a família que não trabalha e que se sustenta pela 

aposentadoria do idoso, então isso também dá uma pressão muito grande, aí a gente ver casos 

de depressão, onde a equipe tem que se deparar com a grande pressão que o idoso sofre. 

Então, esses casos assim, o NASF, a Residência, Saúde Mental conseguem estar unindo 

forças, o HOME CARE,  pra ver se com esse plano de cuidados a gente consegue atender essa 

totalidade do contexto que esse idoso vive. Percebo que há uma deficiência maior na atenção 

terciária, mas com as outras redes a gente tem conseguido uma boa integração. 

Como uma política assim você ver que no município… 

Se há uma política que direcione isso??? Assim explicitamente eu acredito que não, 

tão explicito mais eu acho que na prática, pelos momentos de discussão pelas propostas 

mesmo da formação, que temos na Escola, esses conceitos, esse trabalho em cima da 

integralidade, isso tudo está sempre sem incentivado, não vejo como política no sentido de 

está normatizado, talvez esteja nos planos municipais e tudo, mas não há, acaba se tornando 

uma política por ser constantemente incentivado e ser ainda as ferramentas para que seja 

desenvolvido, eu acho que todas as discussão na Escola, a gente tem grupos de discussão 

entre a equipe de atenção primária e a Rede de Atenção Integral a Saúde Mental, a gente tem 

esse tipo de discussão  com a equipe, para ver os principais problemas e a integração  mesmo 

entre as duas áreas, a gente tem esse tipo de conversa e que isso resulta na atenção básica 

também, a gente tem trabalhado também como falei, com conceitos de projetos terapeutas 

singulares, em redes assistenciais, valorização dos equipamentos potenciais dos territórios, a 

gente tem visto isso tanto nas residencias, como no NASF, nas reuniões de gerentes de 

unidades básicas de saúde, então essas ferramentas estão sendo qualificadas e incentivadas a 
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estarem utilizando e  agora eu acho que precisa sim ser mais evidenciado principalmente 

direcionar essa problemática a violência contra o idoso, que às vezes é tão restrita, que eu 

acho que a gente precisar melhorar, eu falo pela atenção básica são muitos problemas a serem 

dados contas mortalidade infantil, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes e que acaba 

com algumas coisas que fogem desses programas, dessas caixinhas tão fechadas, tão restritos 

que deixam a desejar, mas é algo que temos trabalhado e temos buscado melhorar mesmo. É 

uma area que a gente precisa melhorar muito, por isso eu acho essa pesquisa tão relevante. 

Pode ser que nas outras redes alguns trabalhos sejam evidenciados mas eu temo ser trabalhos 

pontuais que não representem uma totalidade, por isso nós não conseguimos registrar.     

 
• Gestor 3 

 

Na posição que a gente tá nesse momento, como gestão tanto no NASF como na 

Atenção Básica ... o momento que a gente vê da entrada do idoso até o momento que ele nos 

procura, digamos, traçado realmente uma linha de cuidado pra esse momento, não existe. 

Aqui no momento, o que eu vejo que falta é a gente fechar esses nós. Nós temos as redes, 

existe, agora o nó entre elas não se tem, não existe esse nó e nem existe essa linha traçada no 

sistema, a linha visando a posição onde estou nesse momento.  

A partir do momento que chega esse idoso que nos procura, não se chega a negar, a 

não existir essa linha de cuidado, mas é um exemplo uma assistência chegando, muito voltada 

com a área da saúde do idoso com relação a freqüência, assim num ato de violência praticado 

pela família focando o assistente social, e aí é procurado o pessoal do serviço social,  mas às 

vezes nesse momento ele se perde ali por não ter essa linha traçada. E nesse momento a gente 

tem que parar e traçar essa linha. Aí, eu acho que a gente perde o idoso, fica-se um pouco 

perdido nesse momento, porque se a gente tivesse uma linha de cuidado traçada nessa rede a 

gente não teria essa violência, não teria, esse nosso idoso não estaria sendo violentado nesse 

sentido, mas assim nós temos essa rede, nós não temos essa linha de cuidado traçado. E 

dentro da política que a gente tá tentando trabalhar, com relação à gestão do NASF, nós 

estamos tentando traçar essas linhas de cuidado não só em relação ao idoso, mas também com 

relação a outras linhas de cuidado, dentro da nossa rede, tentando traçar nossas linhas de 

cuidado. E aí a gente, conhecendo melhor nossa rede, a gente pode também traçar nossas 

linhas de cuidado, mas isso a gente tem que realmente saber quem é essas nossas redes antes 

de fazer esses nós e traçarmos essas linhas de cuidado pra esse idoso. 
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 O que eu vejo, a história do encaminhamento né?..., referência, contra- referência, 

muitas vezes a gente peca, a gente faz um referenciameto só que ai quando você referencia 

esse idoso, você vai naquela função do encaminhamento, só que a referência não é só um 

simples ato de encaminhar porquê, a Atenção Básica ela é a coordenadora do cuidado, ela tem 

que ser responsável por aquele idoso, e o que acontece é que as vezes ele se perde no trajeto 

dessa linha. Então assim, como essa linha não está traçada, então, assim, o percurso que ele 

faz a gente perde ele no meio, então assim, acho que a violência fica cometida nesse ato. Não 

é simplesmente uma referência, essa referência não acontece porque quando você encaminha 

você não sabe se ele foi, você não sabe se ele foi recebido, você não sabe se ele vai voltar 

entendeu? Então acho que cabe a nós sabermos o que é realmente o significado de uma 

referência, porque não é um simples fato de preencher um papel. Então assim, quando você 

faz esse momento do referencial, é você se sentir responsável por aquele cidadão, por aquele 

idoso, e você saber que ele tem que ir, você saber que ele foi, e que ele vai voltar pra você. 

Então assim, você fez uma referência, você tem que receber aquela contra- referência, ele vai 

voltar pra você. E aí sim, dentro disso, você vai conseguir traçar aquela sua linha de cuidado 

dentro da sua rede.  

Assim, um idoso, dependendo do que ele venha né?..., a ter a necessidade assistencial 

dele no momento, se ele for ter, digamos, um surto psicótico, se for precisar  de uma 

assistência farmacêutica, nós temos condições de dar o suporte, se for precisar do CAPS, nós 

temos condições de ter assistência ao CAPS, se for precisar de internação nós temos 

condições. Agora assim, se a gente não tem essa linha de cuidado nesse fluxo traçado, aí sim 

ele se perde. Aí, nesse momento dele se perder, aí a gente está causando essa violência 

institucional certo? Mas não é que nós não temos... agora a gente tem que parar  e traçar essa 

linha. Quando a gente parar e discutir com a equipe pra fazer essa linha de cuidado, aí a gente 

não tá cometendo a violência institucional, porque que nós temos condições, nós temos a rede 

formada, agora nós temos que saber usar essas nossas redes e fazer os nós dessa rede, porque 

não é simplesmente o ato de saber, eu faço isso, fulano faz aquilo, sicrano tá aqui, mas eu 

tenho que saber que eu sou o centro e tenho que coordenar isso tudo. E a partir do momento 

que eu tenho consciência disso aí eu vou ter o cuidado com esse meu idoso que eu tenho que 

levar e tenho que trazer. Ai nesse momento eu não vou mais tá pactuando com isso. Essa é a 

minha visão na posição onde eu estou. 
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• Gestor 4 

 

O que eu vejo é que a atenção a saúde ao idoso vítima de violência do Sistema Único 

de Saúde, com muitas fragilidades, por ser uma atenção, nessa condição da violência, uma 

atenção que exige uma complexidade, é muito complexo. E dentro da complexidade ela 

envolve muitas instituições de assistência. Então aí passa né? o sistema a contar com o 

princípio da intersetorialidade, que ainda né? É... dentro da saúde isso é uma coisa muito 

difícil, porquê, nós da saúde, a gente vê a necessidade de se fazer, de se buscar parceria, mas 

as outras instituições, essas nossas parceiras não veem essa necessidade, ou não veem ou não 

reconhecem o momento, então é... eu vejo até um desânimo  da saúde, do serviço de saúde 

quando ele está a frente de uma vítima de violência, não só do idoso, mas em qualquer fase, 

qualquer tipo de violência.  

Eu vejo uma impotência né? Porque ele necessitaria de outras, outras instituições, 

outros aparelhos que estão inseridos ou que fazem parte de outras instituições que nem é da 

área da saúde ou que, às vezes nem está tão próximo, essa é a situação que eu vejo. Então, 

mesmo essa fragilidade, esse estado de impotência do serviço, então é... uma violência que... 

provocada pela impotência... que a impotência, muitas vezes, não é que ela tá, não é  

intencional,  independe da nossa força, independe da nossa organização porque a gente 

depende da organização de outros ... deixa eu ver, como é que a gente poderia... bom, outra 

coisa também que é nossa dificuldade em relação a isso é... a dificuldade que o profissional 

tem lidar mesmo com isso, com a violência, além da dificuldade institucional existe também 

uma despreparação pessoal, intelectual né? ... embora que, ele frente a uma vítima, ele possa 

até ter algum instrumento alguma ferramenta, aparelho pra pelo menos minimizar  a dor 

naquela hora mas também  existe a falta de preparação para isso que eu acho essa falta de 

preparação, essa preparação ainda não aconteceu, mas também não sou pessimista e dizer que 

ela não está acontecendo, que os movimentos que a gente vê, hoje, frente a essa atenção de 

preparar pra assistência a vítima de violência ela tá sendo feita, existe um movimento e esse 

movimento ele é novo, não é... esse movimento a gente pode dizer que é desde de 2006 com a 

implantação da Política Nacional  de Promoção da Saúde e de prevenção dos acidentes de 

violência que a gente começou é... um serviço de saúde, é..., começaram a se organizar a se 

prepararem o seu pessoal e como isso é novo, e tudo que é novo ele exige mais tempo, exige 

mais capacitação, preparação de Recursos Humanos inclusive até mudanças mesmo  assim da 

própria organização do serviço exige uma remodelagem da organização das instituições pra 

preparar profissionais, pra prepararem o serviço né?... pra atender a vítimas de violência. 
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Nós não podemos atribuir toda a responsabilidade da assistência ao idoso a saúde né?, 

ao setor saúde. Então o diálogo já tem sido muito puxado pela saúde, mas esse diálogo não 

pode ser assim só de um lado e se ele acontecer só de um lado, incentivando só por um lado a 

gente tem que ter um retorno. Os setores, às vezes, dentro da própria saúde ele tem que 

dialogarem, os diversos setores e  ainda tem que dialogarem os setores da saúde  entre os 

setores de outras instituições, aí entra a assistência social, a educação, os órgãos  judiciários, 

até mesmo Organizações Não Governamentais que prestam algum atendimento a esse grupo, 

que já tem alguma atividade de prestação de serviços para o grupo dos idosos. É... então, vejo  

que esse diálogo ele é muito difícil de acontecer, e quando acontece, muitas vezes, eles são 

pontuais, eles não ficam seguindo uma sistemática... não tem uma sistematização desse 

diálogo para atender um objetivo a um modelo de política, muitas vezes eles acontecem para 

resolver um problema muito pontual e ai pronto ... porque  a idéia da rede não é essa, não é só 

essa.... é de assistir quando precisa, mais também está preparado para desenvolver uma 

política de promoção, de prevenção e de assistência. 

 

• Gestor 5 

 

Bom, a atenção ao idoso em Sobral né, eu posso tá colocando o ponto de vista de Rede 

de Saúde mental, assim de serviço especializado CAPS né. O CAPS  geral ele tem, ele atende 

a população de idosos, num é uma população assim muito expressiva, mas nós 

acompanhamos os casos de pessoas idosas que apresentam diagnóstico de depressão né, 

algumas apresentam transtorno psicótico e ai esse atendimento realizado aqui no CAPS pela 

psiquiatra, pela assistente social, pelo psicólogo, a gente busca ta fazendo uma articulação 

junto ao PSF né, uma das nossas lutas é assim.  

O que justifica um idoso com transtorno mental mais grave realmente está no CAPS 

seria realmente o grau de complexidade desse caso né, mas nós temos assim muitos casos né 

que podem ser perfeitamente manejados no PSF, porque há entendimento da equipe de saúde 

mental que inclusive o melhor, o local privilegiado pra que esse idoso possa ser atendido é no 

território dele, até pela acessibilidade, o acesso que fica bem melhor né, junto ao PSF né, 

então assim, na dinâmica de trabalho diária a gente consegue com alguns PSF nós  

conseguimos dialogar de uma maneira mais sinérgica né, mais articulada de num há 

necessidade e determinados casos serem manejados no PSF, aliás, no CAPS, a equipe do PSF 

ela pode muito bem manejar casos de idosos que têm transtorno mental leve ou moderado, 

como depressão, e é melhor para o próprio idoso ser acompanhado lá no seu território porque, 
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inclusive a gente pode considerar um acesso no CAPS geral que dificulta muito a 

acessibilidade do idoso né, porque de um lado nós temos uma escada composta de vários 

degraus, que quem não tem nenhum problema da ordem de coordenação motora, não é 

cadeirante ou não utiliza muleta, tem dificuldade, imagine uma pessoa idosa né, e do outro 

lado nós temos uma rampa que também dificulta muito o acesso até de quem não tem nenhum 

comprometimento motor, dirá um idoso, então isso pra gente causa determinados 

constrangimentos né, a gente procura uma sede mais apropriada pra que essa acessibilidade 

seja melhor, mas até o momento nós não temos essa possibilidade, então essa dificuldade de 

acessibilidade, por si só ela já é uma violência né, ela já é uma violência psicológica, 

simbólica né, àquela pessoa que precisa desse atendimento né.  

E a gente busca tá realizando esse dialogo junto com o PSF, nós temos equipes que 

são mais receptivas, a questão de tá trabalhando de maneira articulada né com o CAPS, nós 

temos equipes também que quando eles observam que é uma demanda de saúde mental, uma 

depressão, há um entendimento de que é da exclusividade da competência do CAPS e a gente 

busca dentro dessas atividades de matriciamento de saúde mental na atenção primária né, que 

é quando o psiquiatra e os outros profissionais do CAPS estão lá no PSF atendendo junto com 

a equipe saúde da família no sentido de cuidado colaborativo, que essa equipe possa né, por 

dentro tá manejando os casos lá no próprio território, isso é um grande  desafio, porque nós 

temos equipes que são receptivas e equipes que não são, mas também nós já temos o contexto 

do PSF que a gente sabe que não é um contexto fácil, a demanda é cada vez mais ascendente, 

as cobranças são muitas pra própria equipe, muitas vezes as condições de trabalho elas não 

são as mais apropriadas para os profissionais de saúde, imagine para os usuários também.  

Então eu acho que a gente tem que avançar muito nesse sentido, das condições de 

trabalho para os profissionais tanto do CAPS como da Estratégia Saúde da Família, para que 

eles possam atender bem e obviamente atendendo bem o usuário ele vai sentir as repercussões 

desse atendimento né. Nós temos Unidades de Saúde adequadas, nós temos unidades de saúde 

que possibilitam de fato esse acesso, essa acessibilidade do idoso né, até o Centro de saúde da 

família? Quando é agendado uma consulta, aquele idoso ele tem realmente a possibilidade de 

acessar esse serviço de as saúde né? A gente que a atenção ao idoso ela ta dentro das políticas 

prioritárias do PSF né, mas será que esse idoso tá sendo realmente olhado, cuidado de uma 

maneira realmente prioritária né? Será que os profissionais estão tendo esse olhar no sentido 

da atenção integral a esse idoso? Eu de fato não tenho como responder, por que eu não 

vivencio a questão de estar diariamente numa dinâmica de PSF.  
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O que está dentro do contexto de CAPS, o que eu percebo é que há uma dificuldade do 

PSF tá acolhendo os casos de idosos que apresentam transtorno mental, seja de que ordem for, 

ou transtorno mental leve ou moderado, que dirá um severo né, um transtorno mental mais 

grave a situação ela fica mais complexa né. Aqui no CAPS, na atenção ao idoso, quando nós 

perceber, começar de fato a evidenciar que esse idoso tá sofrendo algumas formas de maus 

tratos junto a família, então ai a gente aciona, a gente chama essa família, vai pra o diálogo e 

quando a gente percebe que a situação não muda, ai, eu posso até tá citando um caso clássico 

de um idoso com transtorno mental grave né, desses que desenvolveu uma psicose na fase da 

adolescência, que foi usuário de hospital psiquiátrico durante décadas e décadas né e sofreu o 

processo de cronificação, então ele tinha uma família, ele é aposentado e essa família lidava 

com esse idoso de uma maneira muito desrespeitosa, ele não podia abrir a geladeira da casa, 

ele não podia se sentir a vontade pra pegar um alimento e comer, pra ligar uma televisão né, 

porque essa família ficava o tempo todo causando impedimento e o interessante é que todo o 

dinheiro da casa, a única fonte de renda era dele, então a obrigação dele era aquilo, era dar o 

dinheiro pra irmã e a irmã gerenciava todas as contas da casa com o dinheiro dele e ele não 

tinha direito a nada, então nós fizemos de tudo com essa família, era uma caso emblemático 

que geralmente a gente lidar com esse tipo de caso em que ele acaba sendo muito expressivo 

né, e ai nós tentamos contato com essa família, esgotamos todas as possibilidades, quando 

realmente o caso tava caminhando, além da violência psicológica que já se estendia de longas 

datas e que é nociva e quando começou a caminhar para uma violência física e a gente ver de 

fato que não tinha retorno nenhum dessa família, nós levamos o caso para o Ministério 

público, até pra salvaguardar a vida e a integridade mental e física deste usuário, porque 

muitas vezes pode nós até profissionais da saúde e é até compreensível que nós tenhamos essa 

visão de que o melhor lugar pro idoso é na casa, é na família e nós comprovamos que não, em 

muitos casos, que a família ela pode ser terapêutica, como ela pode virar adoecedora.  

Então cada caso deve ser visto realmente de uma maneira ímpar, pra esse idoso, depois 

da intervenção do Ministério público de fato, o juiz né, as pessoas desse setor né vinculado à 

justiça eles entenderam que o melhor lugar para o idoso estar, assim como a equipe de saúde 

mental, não era estar junto a essa família né, mas era junto, ele está atualmente no lar Bom 

Samaritano, que é um abrigo, ele vem diariamente pra atividades no CAPS, atividade de 

manhã e a tarde, o secretario da saúde disponibilizou um cuidador exclusivo pra ele, fazer o 

monitoramento do medicamento e ai a gente sempre faz associação nessa articulação com o 

Lar Bom Samaritano e podemos dizer que esse idoso tá com outra qualidade de vida, embora 

estando dentro de um abrigo, pra gente ter a noção que essa família ela conseguia ser tão 
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nociva pra ele, que ta sendo melhor ele num abrigo mesmo, institucionalizado né, do que 

junto a essa família, mas é uma institucionalização que a gente busca ta trabalhando de certa 

maneira nos moldes psicossociais, ele participa dos grupos no CAPS, vem pra atividades 

individuais, atividades de lazer, nunca mais manifestou nenhuma crise, não precisou mais se 

internar, a última internação foi devido a uma questão clínica, porque ele é diabético né, então 

a gente tem que tá o tempo todo monitorando com esse olhar né pra que não tenha uma 

complicação clínica maior e ele é uma pessoa que tem muita fragilidade física e que não 

venha a acontecer o pior de um óbito né, enfim, ele está bem melhor hoje do que antes, então 

essa família pra ele era uma família nociva, era uma família iatrogênita né, num é uma família 

terapêutica pra ele e ai dentre os casos que nós acompanhamos a gente busca ta dialogando 

com o disk idoso, com o Centro de saúde da família, busca articular o CSF pra tá inserindo 

esse idoso nos grupos, a gente sabe que tem os grupos de caminhada, os grupos de atividade 

física, aqueles grupos, aquelas rodas que até cheguei a participar quando eu tava na residência 

de Saúde da família do PSF grupos de idoso bem interessantes, onde se utilizava a música, a 

arte, era um momento como se fosse um centro de convivência e realmente eu percebo que é 

algo que é muito importante pra eles né.  

Agora, de que maneira de fato esse acesso está se configurando né, se realmente a 

coisa ta funcionando no âmbito de PSF, eu realmente não tenho uma resposta se a coisa 

realmente está, mas o que eu percebo também em relação à família dos idosos, que já 

acompanhei muitos casos que em casa tem um idoso aposentado e ninguém trabalha, fica todo 

mundo vivendo da fonte do idoso né. Eu chamo até da cultura sangue suga né, que ficam 

sugando só o que o idoso, a fonte de renda dele, mas não tem uma alimentação digna, não tem 

né um.  

O idoso ele fica como que à margem de tudo e é muito comum, que a gente observa 

também, uma casa né que tem um idoso, que ele é o provedor de tudo, que ninguém trabalha, 

eles mandam fazer um quartinho sela no quintal da casa e o idoso fica lá né, como se fosse um 

bicho, um animalzinho lá isolado de todo mundo pra não criar nenhuma forma de 

constrangimento né pras pessoas. Então ele é isolado, ele é estigmatizado, é tirado dele o 

direito de como qualquer outro cidadão, mas no momento o dinheiro dele é muito bem 

utilizado, então em relação ao sistema de saúde de sobral, eu vejo que nós conseguimos 

avançar muito com a implantação da estratégia Saúde da Família né, a partir de 1996 e 1997, 

conseguimos avançar bastante, em ter o sistema organizado, em ter uma rede, que não é 

perfeita, mas que ta atenta e que busca ta dando respostas efetivas às pessoas né idosas, mas 

nós temos muita, eu acredito muitas dificuldades no âmbito do PSF.  
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E realmente essa integralidade, a leitura que eu faço é que ela não é fácil de frequente 

se alcançar, ela fica muito no plano do desejo, no plano do imaginário, mas no ato, no 

cotidiano, no dia a dia, essa integralidade ela não é impossível de ser concretizada, mas ela é 

um grande desafio, e é um desafio diário, tanto pra quem tá na atenção primária como na 

secundária como também na terciária, porque a gente sabe que tem inúmeros problemas né, 

de PSF, que vai das condições de trabalho até realmente uma demanda muito grande né, que é 

aquela que tem dar conta, tem que ta se investindo né na contratação de mais profissionais 

num é, tem que ta vendo a questão do medicamento, que a gente sabe que uma vez ou outra 

falta medicamento né, e medicamentos básicos, que tem determinados transtornos mentais por 

exemplo, que não tem como se tratar uma pessoa com transtorno mental sem medicamento. 

Então o medicamento ele não é a única ferramenta terapêutica, mas ele faz parte do arsenal de 

tratamento daquela pessoa, mas quando falta é um aspecto que é fundamental.  

Então, em linhas gerais, o eu me vem, o que fica mais presente pra mim né, em relação 

a essa atenção ao idoso é isso né... Eu vejo que a gente tem que avançar muito, porque... eu 

tenho uma impressão também que o idoso, ele acaba ficando naquele cenário da 

invisibilidade. As vezes eu tenho impressão assim que só presta atenção ao idoso mesmo no 

PSF porque é cobrado. É algo que é cobrado e é algo que é prioritário que o Ministério da 

saúde coloca e que sem tem que dar uma resposta em relação àquilo ali porque a equipe vai 

ser cobrada. Mas se não tivesse essa cobrança acontecia, no meu entender, igual como 

acontece na saúde mental né, como não tem indicadores pra saúde mental, então acaba 

ficando algo que fica à margem de tudo, então culturalmente, como há uma tendência que eu 

vejo da população em ver a pessoa idosa como alguém que não é mais produtiva, como 

alguém que vai ta apresentando muitas complicações clínicas, psicológicas, que é problema, 

que só ver o idoso e já pensa em umonte de doença, então eu acho que isso só num fica 

mesmo no, num cai no esquecimento da invisibilidade total o idoso porque as pessoas são 

cobradas por isso no PSF, mas eu imagino que seja bastante difícil mesmo tá 

operacionalizando essa questão da integralidade, por mais que os profissionais tenham boa 

vontade, eu acho que no cotidiano, eles se deparam com muitas limitações e muitos tem que 

realmente ser bastante criativo pra poder dar essa atenção de qualidade né, essa atenção 

realmente, esse cuidado né, realmente de qualidade pra essa pessoa idosa, porque não é fácil, 

imagino que seja muito difícil também o contato da equipe do PSF com a família, porque no 

CAPS nós sentimos isso, o idoso ele é tido como um grande estorvo, mas o dinheiro dele não 

é, então o que serve é o dinheiro, é o que ele pode oferecer, mas as pessoas não querem 

cuidar, as pessoas não querem se co-responsabilizar, querem deixar a cargo dos profissionais 
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da saúde, do Centro de Saúde da Família, do CAPS, a responsabilidade total. Se nós 

tivéssemos manicômio hoje, com certeza nós teríamos muitos idosos no manicômio, porque 

era muito comum a família internar o paciente, mudar de endereço, mudar de cidade e deixar 

a pessoa lá no manicômio sem contato nenhum e essas pessoas ficarem sob a responsabilidade 

do município, então hoje como nós temos uma rede de saúde mental, nós temos a 

possibilidade de tá filtrando esses casos, tá buscando a co-responsabilização da família, de tá 

dialogando com o PSF. 

 
• Gestor 6 

 

A atenção do idoso é no município de Sobral voltado ao princípio da integralidade ele 

me deixa, assim, um tanto quanto preocupado né?... preocupado por quê? O nosso serviço, 

serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, ele tem muita ocorrência de idoso, mas, 

é... E muitas vezes nós prestamos esse serviço de atendimento do idoso, mas nós percebemos 

que, durante o atendimento, existe uma certa violência é... a violência financeira, a violência 

física, principalmente pela psicológica e urbana nesse nossos pacientes. Então são pacientes 

que por vezes são negligenciados pela família, a família não da atenção devida, são idosos 

que muitas vezes a gente já sabe qual é o endereço deles, que eles assim “há é o seu fulano de 

tal, a da rua tal... assim, assim, assim assado” é..., então assim, várias vezes nós somos 

acionados uma, duas, três, quatro, cinco vezes pra mesma ocorrência então a gente já sabe 

quem e o paciente de tão comum que é. Então, são problemas que poderiam ter sido 

resolvidos se as famílias o tentasse resolver, mas a gente percebe que, infelizmente, não 

acontece.  

Não raro também é presente aqui no nosso serviço, a violência física, né?... Então eu 

tenho alguns casos de espancamento do idoso. E também a violência urbana, que tipo de 

violência urbana? Principalmente os atropelamentos, tá?... por motocicletas ou então os 

abaurroamentos por carros. O que é que a gente faz? né?... nós do SAMU, a gente tenta fazer 

um atendimento adequado, atendendo a necessidade do idoso naquele momento, mas de uma 

forma integral, nós simplesmente deixamos muito a desejar, então, muitas vezes, a questão da 

violência física domiciliar, nós não identificamos, nós não temos essa cultura de notificação 

é...  de violência contra o idoso nós não temos a cultura de ligar pro Disk Idoso denunciando 

isso, aí, essa violência. Então no SAMU, a preocupação ela existe em dar o atendimento 

adequado. Infelizmente a gente se limita a isso, mas passar desse atendimento adequado pra 

prevenção a gente não, nós não tratamos de prevenção. Eu acho triste. Pronto, é... Então o 
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acesso do idoso teoricamente a unidade de atenção primária ele deveria ser facilitado né?... 

Algumas vezes até o é. Eu já trabalhei em PSF e então a gente tinha certa prioridade com 

relação aos idosos, a gente dava atenção especial aos idosos, mas é uma prioridade que ela 

maqueia muito.  

A gente atende o idoso, mas, assim a gente faz, nós apenas apagamos o incêndio, nós 

não conseguimos, nós não resolvemos o problema dele como um todo. E a atenção 

secundária, o encaminhamento a um serviço secundário e complicado porque a gente não tem 

um serviço de atenção ao idoso especializado. Nós não temos, dentro do nosso sistema, 

geriatras que possam tratar desses pacientes nós não temos.  

A atenção a saúde mental ela dentro do que a gente tem, eu acredito que esteja 

engatinhando pouquinho, esteja boa digamos assim, mas resolve algumas coisas mas há... o 

problema familiar que ocorre nisso tudo não é resolvido.  

A atenção terciária nem se fala né?... Então assim o idoso adentra pela... quando ele 

adentra no hospital ele geralmente ele adentra pela emergência, raramente ele adentra por via 

ambulatorial ele não consegue entrar dentro do hospital para investigar alguma patologia que 

ele tenha ou então, se ele necessitar de cirurgia, geralmente essa sua cirurgia ela é postergada 

porque é um paciente idoso, um paciente grave não tem como operar então o paciente, muitas 

vezes, vem a óbito por falta de tratamento ou falta negligência da parte da atenção terciária. 

 
 

 
ENTREVISTA COM ENFERMEIROS 

 

• Enfermeiro 1 

 

 Hoje o meu atendimento é o idoso na atenção primária. A gente sabe que hoje a 

violência ao idoso é a sexta causa maior de morte em todo o Brasil e muitas vezes essa 

notificação da causa de morte desse idoso fica como uma subnotificação porque muitas vezes 

a família mesmo é que faz esses maus tratos ao idoso, e os vizinhos eles não tem um acesso 

de fala. Eu falo assim um acesso de fala de ta mesmo denunciando.  

Hoje aqui na Unidade a gente sabe que nós temos uma atenção ao idoso um pouco 

diferenciada na forma de... como é que eu posso explicar pra vocês... Nós temos um grupo de 

idoso aqui na unidade hoje, esse grupo de idoso acontece uma vez no mês, ta certo. Nesse 

grupo a gente passa mais as orientações sobre as epidemias que está acontecendo, ta certo... e 
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depois a gente tenta ter um atendimento individual. Muitas vezes acontece mais uma 

dispensação de medicamento, mas como uma Enfermeira da área ela tem aquele 

envolvimento com a comunidade, ela tende a saber como é que tá o dia do idoso, nesse dia...a 

gente faz o olhar, o olhar do profissional para o idoso. 

 Então assim, como eu tava dizendo pra vocês, tem esse momento, a enfermeira da área 

tem esse olhar, porque a gente precisa ter esse olhar, inclusive no meu caso... na minha área 

hoje, eu tenho uma idosa de 103 anos e veio uma denuncia mesmo dos próprios vizinhos, mas 

o que mais eles pedem mesmo é o anonimato. Não eu não posso me identificar porque ela é 

minha comadre, mas eu vejo, ai a gente pergunta e como é esses maus tratos? Como é que 

você ver esses maus tratos da família? Que a gente sabe que hoje a violência ela num só e 

mesmo uma fratura que você percebe visualmente, mas os maus tratos que a gente engloba 

tudo mesmo é uma higienização, é a alimentação, é a forma de tratar. Há ela fica sem tomar 

banho, a idosa, as vezes passa a hora da medicação, passa a hora da alimentação, as vezes eu 

vou banhar, segundo a vizinha e ai a gente viu no prontuário dela tem várias visitas do disk 

idoso, só que chega lá, não sei, eu acho que ela acaba que descobrindo, a idosa ta higienizada, 

por ser idosa ela muitas vezes idolatra o filho, o relato dela é que a nora realmente bate nela, 

puxa os cabelos dela, deixa ela assanhada e ai o vizinho quer o anonimato, ai a gente liga pro 

CRAS, porque hoje a gente tem os dois serviços de apoio, trazendo um pouco da violência ao 

idoso nas unidades, hoje a gente tem o disk idoso que a gente liga, eles vem realmente fazer a 

visita, temos a apoio do NASF, hoje na unidade nós temos uma assistente social que ela faz 

essas visitas, quando a gente é... visualmente a gente percebe isso, o NASF vai, faz a visita, 

nós temos o CRAS também que é um sistema que nos dar apoio, com  a psicóloga, a terapeuta 

ocupacional, com a assistente social, então hoje nós temos esses serviços que nos apoiam.  

Mas no caso dessa minha idosa da área todas as vezes que o profissional de saúde, que 

existe essa denuncia, que nós chegamos lá, realmente a idosa se encontra em bom estado, e 

por ser uma idosa de 103 anos muitas vezes ela, a fala dela, acaba que se contradizendo com o 

que acontece, só que ai um dia nós perguntamos a ela se ela queria ir pra uma casa onde ela 

poderia ficar com outros idosos da idade dela e ela nós percebemos, pela idolatria que ela tem 

ao filho, seria como se, o mau trato seria isso, retirá-la de lá, porque como é que ia ficar essa 

idosa lá, então ela Deus me livre a primeira coisa, isso ela foi em sã consciência, “não vocês 

não podem me afastar do meu filho”, ai então a gente já tem esse olhar, a gente já tem esse 

olhar, a gente viu que ai nós estaríamos contribuindo para os maus tratos, de uma certa forma 

tirando ela do seu lar e de um ambiente familiar, no caso com o filho que ela tanto ama.  
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E assim, a gente sabe que violência, ele é referente aos processos de relações sociais e 

interpessoais de grupos, de classe, de gênero, objetivando as instituições quando eles 

empregam diferentes formas, métodos e meios ou até mesmo de sua co-ação, direta ou 

indireta e as maiores causas de danos no idoso que a gente ver são mesmo os meios físicos, os 

mentais que dos maus tratos que a gente ver hoje e frequentemente são chamados de maus 

tratos ou abusos esses conjuntos de termos que se referem mesmo ao abandono, ao abuso 

financeiro, a auto-negligência, verdade que a gente ver muito isso e hoje aqui nós podemos 

destacar bem a omissão, muitas vezes que é o fracasso por parte do cuidador, muitas vezes ele 

fica se omitindo porque ele se ver mesmo, o cuidador, como um fracasso.  

Mas é, mas como eu to dizendo pra vocês, hoje trazendo pra integralidade, pra 

universalidade, os princípios do SUS, os maus tratos do idoso, eu acho que Sobral, ele oferece 

essa rede sim, de como a gente pode ajudar o idoso, de como a gente pode notificar isso, mas 

existe justamente essa subnotificação, existe muitas vezes essa omissão ao idoso por não 

chegar até um profissional. E a gente sabe que hoje notificar, a notificação, nós já temos um 

caso é, na nossa unidade que, recentemente nós tivemos o fórum da paz.  

O Fórum da paz era justamente sobre violência, não violência só do idoso, mas uma 

violência em geral, violência da mulher, para que existisse um incentivo pra essa notificação, 

que a gente sabe que hoje os maus tratos eles tão subnotificados justamente pelo medo. Tem 

um dos profissionais que existiu aqui, fez a notificação, o agressor ficou sabendo o 

profissional que notificou e existia uma perseguição ao profissional e são coisas recentes. 

Então muitas vezes o profissional de saúde ele aciona, claro que se você ver um idoso, ele 

aciona, a rede te oferece isso, tem o disk idoso, tem o CRAS, o NASF nas unidades que tem 

essa parceria que muitas vezes por ele não ter contato direto logo com a comunidade, muitas 

vezes é melhor ele ir para que eu não possa perder a confiança, então a gente acaba eu 

agendando pra eles irem investigando. Hoje a rede tem como nos oferecer, mas infelizmente 

existe realmente essa subnotificação por conta disso, porque a comunidade não quer se expor, 

a família que, muitas vezes cuida do idoso, muitas vezes acha o idoso uma carga mas, fica, 

quando o profissional chega lá, o idoso tá bem tratado né. Não tem como ficar diretamente lá 

na casa desse idoso pra saber pra que a gente possa acompanhar o dia-a-dia e quem denunciou 

não quer se apresentar. 

 

• Enfermeiro 2 
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 A saúde do idoso é, eu acho assim, que tem uma certa estrutura no município de 

Sobral, mas assim eu acho que precisa, assim como a criança, o adolescente, existem né os 

estatutos, mas assim, ninguém não trabalha a miúde né, com relação a esses estatutos. Existe 

muitos casos de violência, a gente sabe, até os informantes-chave mais importantes que nós 

temos na comunidade são os ACS e, assim, eles são conhecedores de realidade realmente 

cruel, só que se priva muitas vezes de ta revelando essa violência que ele evidenciam né, no 

dia a dia, durante as visitas, até por medo né, de se envolver, por se sentir ameaçados, que já 

foram falar, já foram denunciar e algum a forma foram ameaçados, então assim, a coisa ainda 

é muito subregistrada né, subrevelada, que a gente sabe que realmente existe né um grande 

número.  

Eu trabalhei em unidade que uma adolescente ela foi violentada, sofreu como se fosse 

quase um estupro e a mãe chegou ate a unidade de saúde pra fazer a queixa né, fazer a 

denuncia que tinha sido um policial, a enfermeira orientou esta mãe, levou até a delegacia da 

mulher né, fez a denuncia lá e quando o policial trouxe da historia, foi até a unidade de saúde 

para ameaçar a enfermeira e, assim, ela ficou com muito medo e acabou indo pro fórum, para 

abrir um congresso. A gente sabe que o congresso que existe, mas que muitas vezes o 

profissional fica com medo, isso é até questão nas reuniões da gente quando se toca na 

comissão de reunião de maus tratos, contra violência; os profissionais estarem sensibilizados 

com relação a nossa comunidade, as tem medo de realmente de se envolver mais com a minha 

realidade. A gente sabe que não tem só violência física, tem a violência verbal.  

Os idosos que hoje em dia, a gente tava até comentando, que os idoso hoje em dia eles 

não tem direito ao aposento, chega na velhice, depois de uma vida toda de trabalho na velhice 

né, que era o período que ele poderiam ta gozando né, tendo prazer, então uma boa 

alimentação, o dinheiro é dividido com os familiares,com os netos que é tudo dentro de casa, 

com os bisnetos e ainda a casa nem presta porque o neto sim quer ta em casa com 

eletrodoméstico tendo tudo em quanto ai ficam fazendo empréstimo pra puder comprar essas 

coisas, quer dizer e não tem dinheiro, de jeito nenhum. Fora os gritos, maus tratos, falta de 

uma alimentação adequada pra esses idosos porque o dinheiro não dar, então eles acabam 

ficando subalimentados, subnutridos, precisa de uma medicação que não dispõe na rede 

básica as vezes precisa de alguma coisa, uma vestimenta, mas o dinheiro não dar.  

Eu acho que os maus tratos de uma forma geral. Existem as redes de apoio. Pras 

unidade de distrito a gente tem uma grande dificuldade, porque fica longe da sede, os CRAS 

que existem né, só ficam na sede, onde tem né assistente social, onde tem psicólogo, né onde 

tem uma equipe multidisciplinar pra tá encaminhando esses casos né. E a gente as vezes assim 
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até por experiência faz a denúncia mas assim o retorno mas as vezes o retorno assim dessa 

denúncia não é chegado a contento né, num é feito uma visita, e então espera muito tempo pra 

vir, não tem uma resposta adequada para que foi feita a denúncia, que se denuncia 

anonimamente e teria que ter um suporte maior, eu acho assim, para as unidades, as 

comunidades numa forma em geral que, tá, lógico, pode ser melhor né, já foi bem pior né.  

Existem casos descentralizados em vários bairros mas assim que ainda precisa avançar 

nesse aspecto de tá apoiando mais as comunidades nas equipes de saúde  da família quando 

solicitam né, esse serviço né, porque existe o NASF que tem o assistente social, que tem o 

psicólogo, as vezes, que tem NASF que não tem psicólogo, que tem o terapeuta, mas assim 

não são profissionais que estão ali no dia-a-dia que possam tá dando, ter uma sistemática, um 

acompanhamento sistemático daquele caso né. Vai uma vez pontualmente, assim, uma vez 

semanalmente ou então quinzenalmente, então fica assim uma coisa meio solta né, num tem 

como você tá realmente dizendo, “olha tá sendo bem acompanhado, garantir que vai ser 

resolvido o problema, a gente não tem isso. Na integralidade eu acredito que não, eu acho que 

tá, assim, estão sendo dados os passos né, estamos caminhando para poder melhorar, 

estruturar, mas assim na integralidade não, ainda está a desejar.  

 

 

• Enfermeiro 3 

 

É porque assim, lá no CEM, vou explicar um pouquinho como é que funciona, a gente 

recebe os pacientes já encaminhados da atenção primária, então assim, é difícil pra mim 

enquanto gerente da unidade reconhecer ou então vir a saber realmente se aquele idoso foi ou 

não vítima de agressão, porque se ele vai pra o CEM, por exemplo, ele vai encaminhado pro 

ortopedista, porque ele ta pensando que fratura, num sei... que ta sentindo uma dor porque foi 

vítima de agressão, eu só sei que ele foi lá no ortopedista, talvez quem venha a saber seja o 

médico dentro do consultório, mas eu enquanto gerente não tenho acesso a essa informação.  

Então, com relação ao idoso vítima de violência, a gente enquanto serviço não tem 

como reconhecer quais são os que são idosos vítimas de violência e os que não são, mas com 

relação ao acesso à saúde, à atenção secundária que é o nosso caso, já que a pesquisa é 

direcionada, vai pro posto de saúde, se posto de saúde, enquanto atenção primária, não 

resolver é que ele vai encaminhar pra gente. Esse acesso ,que é com relação a integralidade, 

se tem a continuidade da assistência né, da atenção primária em relação a atenção secundária, 

e a gente enquanto atenção secundária, com relação a hospitalar.  
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A atenção primária com a gente o acesso é direto, as vezes é demorado porque enfim a 

gente tem uma especialidade pra toda uma população que busca, mas esse acesso é pra toda a 

população uma vez que que ele precise, uns tem acesso mais rápido, dependendo da 

especialidade, outros demoram mais, com relação a isso a gente não tem como ter controle 

porque depende do sistema, uma central de marcação pelo telefone que o posto liga e quando 

surgir a data é que eles vão marcar a consulta e eles vem pra gente do CEM. Lá no CEM a 

gente não marca nada, se chega uma paciente dizendo “Olhe eu queria marcar uma consulta 

pro médico tal” não é com  a gente, quem marca consulta pra atenção secundária é o posto 

uma vez que haja necessidade dessa marcação, e ai esse link com a atenção primária e a gente 

que é da atenção secundária é direto, a gente é continuamente recebendo pacientes que vem 

da atenção básica. A nossa ligação com a atenção terciária também é direta, uma vez que a 

gente viu a necessidade de uma internação de emergência e de um paciente que precisa de 

uma cirurgia, que vai precisar de um ambiente hospitalar, a gente faz a solicitação, no caso o 

médico faz a solicitação pra internação hospitalar e a gente encaminha pra cá e aqui é que ele 

consegue todos os tramites.  

A gente sabe que o sistema é muito bonito, mas tem suas demoras, não vou dizer suas 

falhas, mas sua demora, porque a gente só tem esse hospital, por exemplo, pra atender toda a 

zona Norte de Sobral e a gente não atende só sobral no CEM, na atenção secundária é Sobral 

e zona norte, então assim, com relação ao acesso, a garantir que aquele paciente vá ter a sua 

continuidade da assistência, primária, vai para a secundária e terciária, isso ai é mantido, isso 

ai no CEM a gente consegue, agora, infelizmente tem as demora da própria demanda, se a 

gente tem cem pacientes para fazerem cirurgia, a gente vai ter um paciente que vai fazer 

amanha e vai ter um paciente que vai fazer daqui a 3 meses e isso ai é em toda a rede pública 

de saúde e até particular a gente tem essa demora.  

Agora com relação a acessibilidade a manutenção da integralidade isso ai a gente 

consegue manter, o paciente que precisa de um atenção mais especializada e que a gente pode 

dar, ele já sai de lá com  a referencia, com o encaminhamento e com as orientações de quem 

ele deve procurar, o que ele deve fazer, de onde ele deve encaminhar aquele papel e como é 

que ele vai proceder daqui pra frente pra ter aquela continuidade da assistência, assim como a  

gente recebe com muita frequência os pacientes da atenção primária. E com relação aos 

princípios da integralidade, eu conheço que seria você garantir que a população tenha acesso à 

atenção primaria, secundária e terciária de acordo com a sua necessidade. Então, a porta de 

entrada é a primária é, mas se ela tiver que passar por a gente enquanto atenção especializada, 
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ela vai passar e o nosso especialista vai encaminhar, se for necessário à atenção terciária de 

saúde, vai encaminhar para o hospital  e vai fazer aquilo que ela precisa.  

Com relação ao idoso vítima de violência a gente não tem uma atenção voltada pro 

idoso vítima de violência. Não existe lá no CEM um ambulatório especifico para idoso vítima 

de violência, existe pra idoso, pra gestante, pra adolescente, pra ortopedia, pra neurologia e 

por ai vai em reação às especialidades e um grupo com relação à saúde do idoso vitima de 

violência, a agente não tem, a gente só tem aquela pessoa que precisa de um tratamento 

especializado que procura a gente no CEM com a consulta marcada, recebe sua consulta e, se 

for preciso reencaminhamento a gente encaminha, se não, se o problema dele se resolve por 

ali, ele vem com a receita e vem pra casa.  

Mas a gente não tem uma atenção voltada para o idoso vítima de violência, faz só 

cinco meses, 4 meses que eu to no CEM e eu não recebi nenhum caso que precisasse 

antecipar uma consulta, porque aquele idoso tinha sido vitima de violência. Não eu to 

precisando agora de uma consulta com um idoso da unidade básica que foi vitimo de 

violência do filho, não sei independente e eu preciso de uma consulta com urgência, porque 

toda urgência vai pro hospital, ou então vai pra rede básica de saúde, não pro CEM, que são 

consultas eletivas, então a gente garante a continuidade pro idoso vitima de violência como 

pro idoso não vitima de violência, como pra toda a população que precise de atenção 

especializada, mas especificamente para esse tipo de atenção a gente não tem algo especifico, 

uma área de atenção específica, mas funciona dessa forma e eu creio que como a gente 

garante pra toda a população, o idoso seja ele vitima de violência ou não também ta incluído e 

ele tem essa atenção garantida. 

 

• Enfermeiro 4 

 

A gente sabe que o estatuto do idoso ele começou a valer em 2003. E eu acho assim, 

que a gente ainda ta muito longe de obedecer bem direitinho os direitos que o idoso tem no 

estatuto dele. Eu vejo assim até com uma certa tristeza que em Sobral a parte que é vista com 

o idoso até começando pela sua própria residência, eu já fiz PSF 7 anos e eu vi assim que o 

idoso começa a ser desrespeitado, começa a ser mau tratado na sua própria residência, 

principalmente depois que surgiu esses auxílios de aposentadoria pra idoso com mais 

facilidade, essa história de bolsa família, então eu vejo que o idoso ele é muito usado nessa 

parte financeira, também que poderia servir pra saúde, porque quando ele não tem o remédio 

na rede que ele vai receber gratuitamente, ele já podia pegar o dinheiro da aposentadoria e já 
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pegava o remédio, pra pressão, pra diabetes, mas não, a família, quando tem um neto que tem 

drogas, quando tem um neto que se prostitui ou uma coisa assim, então eles desviam até a 

verba do idoso, que poderia ser usado pra ele como saúde, como alimento.  

E na atenção mesmo, que eu acho assim a coisa mais gritante, é a questão hospitalar. 

O hospital ele recebe o idoso, normalmente no hospital que a gente recebe, a gente sabe que é 

a Santa Casa, que é um hospital grande, que é um hospital escola, é um hospital regional que 

atende toda a região e a Santa casa já tem uma demanda grande, se aqui na emergência 

pediátrica tá um caos imagine na adulta. Então, eles vêm, eles são atendidos são, mas não com 

uma certa pressa, eles são atendidos normalmente quando tem vaga, ai eles ficam sentados 

numa cadeira preguiçosa e ficam muito tempo ali na observação, então eu acho que o idoso, 

ele talvez não seja desrespeitado nos seus direitos como pede o SUS na sua integralidade, até 

por falta mesmo de estrutura hospitalar, mas ele realmente não é dignamente atendido como 

deve.  

Então é assim, uma coisa mesmo gritante, na parte, eu acho assim que na parte 

também secundária ele não é muito bem atendido, apesar de ter os PSFs, apesar de ter os 

agentes de saúde, mas eu ainda acho que tem muita falha no atendimento ao idoso, não só ao 

idoso, a gente sabe que a saúde não anda bem saudável. Mas eu vejo que o idoso ele 

realmente ele é uma vítima de violência gritante, tanto na parte que poderia ter mais 

assistência que seria a de casa como na parte hospitalar, quanto na parte secundária, terciária e 

primária, eu acho que realmente ele não ta sendo ainda tratado como deve e como pede o 

estatuto do idoso. 

Aqui na emergência da santa casa, na emergência dos adultos, existe a comissão de 

maus tratos. Toda vez que o idoso é atendido com maus tratos, o que a gente percebe ao ser 

entrevistado no momento do acolhimento, porque quando ele chega tem uma triagem, que é o 

acolhimento, então no acolhimento a gente percebe pela entrevista que a gente faz com a 

família ou com a pessoa que trouxe, a gente percebe, as vezes nem é dizendo, mas a gente 

percebe que foi um mau trato. Então quando a gente ver é mau trato, a gente já aciona a 

comissão de maus tratos e ele é notificado assim que entra pro atendimento.  

Todos os idosos que a gente atende aqui na santa casa são notificados quando vem por 

maus tratos ou quando a gente desconfia na entrevista do acolhimento que o idoso foi mau 

tratado. As vezes chega com um neto que você percebe ele mais apreensivo, ele diz “não ele 

caiu machucou a cabeça, tem que suturar” Ai a gente percebe, as vezes o idoso tá ali triste e 

chorando, você percebe que ele ta com um choro não tanto da dor que ele ta sentindo 

fisicamente, é aquela dor mesmo sentida, do mau trato, da falta de apoio, as vezes ele ate 
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apanha da família, então a gente percebe no semblante do idoso que ele foi mau tratado ai a 

gente aciona a comissão de maus tratos, é notificado no atendimento, lá dentro quando ele ta 

com o médico, a comissão de maus tratos é notificada imediatamente, aqui na santa casa. E 

aparece de vez em quando, por que o idoso procura mais o PSF, pra receber a medicação de 

diabetes ou hipertensão. E a santa casa mesmo, a gente percebe que eles só recorrem à Santa 

Casa quando ele é acidentando ou tem um trauma, mas a gente tem o olho clínico de perceber, 

ver, fazer e acionar a comissão de maus tratos. Aqui na santa casa a gente tem o maior 

cuidado de fazer isso. 

 

• Enfermeiro 5 

 

É importante no primeiro momento a gente salientar, a atenção ao idoso dentro do 

CAPS não se dar na primeira instância devido à violência. Eu pelo menos não tenho 

percebido que aqui no CAPS venha encaminhamentos, a gente receba encaminhamentos de 

outros profissionais da atenção básica visto de um serviço secundário que venha encaminhado 

com referência de violência ao idoso, geralmente os pacientes que vem, no caso os idosos que 

são acompanhados aqui, eles já são acompanhados devido a algum transtorno mental, na 

maioria dos casos de acompanhamento de idosos são relacionados à perda cognitiva, a 

Alzheimer, alguma demência, quer seja uma demência precoce, quer seja uma demência mais 

evoluída, uma demência mental que o idoso fique incapacitado ou necessitando de cuidados 

de outros, quer sejam familiares, quer sejam amigos, quer sejam vizinho, mas que ele depende 

da atenção de outras pessoas pra melhorar sua qualidade de vida e ai ele necessita também de 

um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento médico, de uma terapêutica bem... 

de um acompanhamento farmacológico mais específico.  

Então vítima de violência, realmente, no CAPS fica mais deficiente, o que a gente 

percebe algumas vezes é a indiferença da família em relação aos cuidados daquele paciente, a 

família não se compromete de forma integral pra que aquele paciente tenha uma melhor 

qualidade de vida, então o que a gente percebe é isso, mas que quando é percebido alguma 

deficiência da família em relação à atenção àquele paciente idoso, tem toda uma equipe, que 

se prontifica em vários setores diante da sua capacidade e diante da sua atuação é que ele vai, 

exercer o seu papel como enfermeira, visita a família, registra o uso de medicação 

inadequada, já no segundo momento o que a gente identificou já aciona o serviço social do 

serviço ou aciona o psicólogo, entendeu? 
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 Mas que vítima de violência pra adentrar no serviço, a gente não percebe, não tem 

assim, o idoso que veio ao serviço porque ele é vítima de violência, a gente não percebe isso. 

Tem idosos quem vem ao serviço e eles tem algum, sofrem alguma, algum tipo de rejeição da 

família, não tem cuidados, os cuidados deles ficam deficientes, são deficitários,, porque a 

família não se compromete ao cuidar daquele idoso, mas vítima da violência , que aquele 

idoso sofreu uma violência, quer seja física, uma violência física a gente não percebe, nós não 

temos ne, se aconteceu em outros tempos, mas agora, durante o tempo que eu estou aqui, a 

gente nunca percebeu não, de violência física não. 

Quando a gente percebe que tem um idoso que a família não ta acompanhando ai a 

gente aciona o serviço social, chama, faz reunião com a família, porque eles tem que se 

comprometerem, o que a gente percebe é que a família não se compromete muito, mas a 

família não se compromete muito, que eu percebo, é mais com pacientes com transtorno 

mental. Todos os pacientes com Alzheimer eu acompanho, eu faço visita junto com a 

psiquiatra, ai eles são tão bem cuidados, se vocês verem, são tão queridos, a gente não tem 

problema com paciente com Alzheimer, a gente tem problema com paciente com transtorno, 

porque o paciente idoso com Alzheimer ele fica ali, ele fica quieto, as vezes tem alguma 

alteração de comportamento, quer sair ai tem ficar a porta todo tempo fechada e ele não 

reconhece ninguém, mas é aquela pessoa dócil, mas o paciente com transtorno mental é mais 

agitado, agressivo, agride familiares... e o idoso eles tem respeito, é meu pai, minha mãe, a 

gente percebe, aqui eu não percebo nenhum tipo de violência né, qualquer tipo de violência, 

quer mesmo seja até indiferença, a desatenção, pelo menos os que eu visitei são muito bem 

cuidados e bem tratados, a gente não recebeu nenhuma denúncia, porque...tem pacientes de 

transtorno que ligam né, “oh fulaninho num é bem tratado não, se eu fosse vocês vinha aqui”. 

E visita a gente chega de repente, a gente não agenda, a gente chega  e pega a pessoa 

acordando naquele momento. 

 

• Enfermeiro 6 

 

O idoso, por si só, ele já é desprezado dentro da família e de certa forma dentro da 

sociedade e hoje o idoso ele é vítima de vários tipos de violência em Sobral. Tem a violência 

física, violência emocional, violência do serviço de saúde, que despreza aquela pessoa quando 

chega nas unidades de saúde. Aqui no nosso serviço é... a maior causa de ocorrência de causas 

básicas é a queda da própria altura e na maioria das vezes ele é o paciente idoso, certo.  
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Assim, como os processos cardiovasculares, os pacientes que entram em parada 

cardiorrespiratória, todos eles são os idosos. Porque que eu to dizendo isso, a questão da 

vítima de violência. Então sobral hoje não tem, eu acho, ao meu ver, uma estrutura, uma rede 

realmente integrada que atenda esse paciente vítima de violência. Nós conhecemos que, nós 

sabemos que temos o CRAS, que é o Centro de referência de Assistência social, a gente tem o 

CRES, que trabalha com as questões mais especializadas. Tudo isso, os aparelhos parece que 

a gente que tem, mas ainda não conseguiu é... colocar em prática todas as coisas pra que a 

aquele idoso, ele tenha seus direitos garantidos, o que ta no Estatuto do idoso.  

A questão do transporte, a questão da educação, a questão da saúde e no nosso caso da 

saúde. Agora, em contrapartida, a gente tem dentro das unidades básicas de saúde, a gente 

tem o dia dos hipertensos e diabéticos que na sua grande maioria são os idosos, a gente tem 

grupos de caminhadas que, também, na sua maioria são os idosos, que aumentou essa 

acessibilidade ao serviço de saúde, aumentou, mas ainda não é perfeito e quando se fala de 

vitima de violência, aquela violência que o paciente usa, nem sempre a gente consegue, o 

serviço de saúde consegue retirar o idoso de dentro de casa, quando ele ta sofrendo maus 

tratos, nem sempre a gente consegue colocar ele no abrigo, sabe que pra colocar no abrigo ele 

paga 70% do salário, uma coisa assim, então ele tem que ter o dinheiro e se ele não for 

aposentado ele não vai pra lá. 

Aquele idoso que as vezes sofre maus tratos dentro de casa, ele é quem gere a família, 

é o dinheiro dele da aposentadoria e eu não sei como a gente, a atenção do município de uma 

maneira geral poderia contribuir mais, pra essa questão da violência. Porque a atenção a saúde 

do idoso vitima de violência segundo os princípios da integralidade eu acredito que não esteja 

sendo feita efetivamente, embora tenha-se conseguido alguns avanços, seria a resposta mais 

bem reta. Embora a gente tenha visto alguns avanços na questão da acessibilidade da saúde no 

sentido das unidades de saúde no encaminhamento ao cardiologista no setor de atenção 

secundária, mas a gente ver na atenção terciária o descaso e despreparo que tem os hospitais 

em atender esse idoso.  

Tem muito isso, a gente sabe e essa, uma coisa assim da atenção a saúde que as vezes 

nem ta envolvido com a saúde, mas ta a questão dos acidentes de trânsito que é vítima de 

violência, que é uma violência externa, os idoso hoje eles sofrem, porque não tem passarela 

pra eles, não tem a faixa de pedestres, os próprios motociclistas não respeitam, o idoso 

quando ele ta andando, ai ele chega no hospital ele é, como ele já é muito idoso cria-se a falsa 

concepção de que o mais jovem deveria ter mais privilégios, em vista à assistência e ele fica 

é, um pouco marginalizado ali, não, porque já ta na hora, porque ele já é idoso, porque eles... 
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se o idoso morrer, ele teoricamente não vai fazer falta, tem toda uma história por trás dessas 

coisas que é a violência. Então além d violência intrafamiliar, a violência no transito, a 

violência dos direitos e não tem ainda, eu acho que precisaria haver uma, um trabalho mais 

efetivo da sociedade na proteção dessa pessoa que é o idoso, ele é relegado, quando é, é pela 

família, é pela sociedade, é pela comunidade, a segundo plano, no cantinho como um ser que 

não tem direito a nada. É só o dinheiro, ele só tem direito ao dinheiro. 

 

 

ENTREVISTA COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

 

• Agente Comunitário de Saúde 1 

É...tipo assim, a gente até que identifica os casos né?! Tipo, o que mais eu identifico na 

comunidade de maus tratos com os idosos são aqueles idosos que moram só  né?! E que, na 

maioria das vezes a família não cuida, fica a pessoa só né?! E aí a gente tenta ajudar, de certa 

forma, aí tem o disk idoso, tem o telefone pra gente ligar pra ver o que pode ser feito, aí na 

maioria das vezes elas dá a resposta negativa, não tem resposta nenhuma.  Vô dá um exemplo 

de uma senhora que nem é da minha área não é dá área de um outro colega da gente e é uma 

senhora que ela tem o benefício dela da aposentadoria  e mora sozinha e vive lá... só  Deus 

sabe...não tem com quem, parece que ela tem 70 anos.  E aí é complicado, porque a gente 

tenta, a gente identifica, a função da ACS é identificar os casos e encaminhar pra resolução e 

na maioria das vezes a gente tenta encaminhar e não é não vê resolução, do sistema sabe?!, 

dos órgãos que são...dos órgãos competentes que dependem né?!, que a pessoa precisa né?!  E 

aí acaba, muitas vezes, a gente nem entendendo como é que funciona esse negócio . E a gente 

vê muito isso. Isso pra mim é uma violência, aquele filho que não trabalha, às vezes é um 

usuário de drogas, as vezes é um que bebe, que não faz nada na vida, que aí fica lá. Aí fica, o 

idoso as vezes é uma pessoa que não tem consciência, que não tem condição nem de receber 

seu salário, aí deixa na mão do filho e o filho faz o que quer. Eu considero isso uma violência. 

E como é que a gente pode ajudar, tipo de que maneira a gente pode. Eu tenho até um 

exemplo pra contar de, que eu já trabalhei em outra área também, que eu já rodei muito, de 

um idoso que ele tava sofrendo maus tratos desse jeito, ele já estava pertinho de falecer né?!, 

aí a filha ia trabalhar, passava o dia trabalhando, quando ela chegava, duas horas da tarde, é 

que ela ia dar de comer ao pai. Aí o pai ficava da hora que amanhecia até duas horas da tarde 
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sem comer nada, sem tomar banho, todo sujo, a casa imunda né?! Aí quando eu fui falar, 

quando eu fui dizer, quando eu fui alertar pra ela que se ela não tomasse uma providência eu 

ia denunciar aí eu cheguei e fiz isso, aí ela foi como ela conseguiu bem rapidinho uma pessoa 

pra tomar de conta dele, pra ele ter uma morte mais digna e, realmente, ele até morreu logo. 

Ele poderia até ter vivido mais, mas por conta desses maus tratos e ela, a filha, era que era 

responsável pelo dinheiro dele. Aí são focos que a gente vê que o que a gente pode fazer.  Ela 

até hoje nem fala mais comigo só porque eu fiz isso, porque eu fui alertar, eu nem cheguei a 

denunciar, nem cheguei a comunicar, eu fui dizer pra ela que ia denunciar se ela não tomasse 

uma providência, que o pai dela tava morrendo, aí ela se zangou comigo e providenciou uma 

pessoa pra cuidar do pai dela. E essas coisas acontecem muito.          

 

• Agente Comunitário de Saúde 2 

Bom, aqui no bairro da Coelce a gente tem o grupo de idoso né?!, que dá uma assistência 

muito boa aos idosos três vezes na semana, a gente também tem o grupo de hipertensos e 

diabéticos, que a maioria deles são tudo hipertensos né?!, aí uma vez no mês a gente se reúne 

com a enfermeira na igreja da ressurreição pra gente tá verificando a pressão deles, a diabetes, 

recebendo as medicação, as orientação sobre alimentação, uma boa alimentação e a 

caminhada já que eles já fazem. E sobre, assim, a violência, eu vejo quando acontece algo no 

bairro, a gente tá sempre encaminhando pro posto, chamando a enfermeira pra fazer uma 

visita, a gente tem parceria com assistente social que é onde ela entra, que ela pode tá fazendo 

alguma coisa por aquele idoso. E assim, sobre a violência, no meu local de trabalho não tem 

muito, que é um bairro já mais, que as pessoas tem mais consciência e não tem muitos maus 

tratos no bairro onde eu trabalho, mas a gente dá muito apoio aos idosos. Também acontece 

muito a exclusão ao idoso, quando ele tá velhinho a família bota logo num quartinho lá no 

muro, eu vejo muito também, fica num quartinho lá no muro, pertinho do banheiro, só pro 

idoso né?! E o idoso também não tem vez de tá falando o que ele quer como é lá na casa, só 

quem tem é os filhos né?! e o idoso fica excluído, a gente vê muito isso também no local de 

trabalho. 

 

• Agente Comunitário de Saúde 3 

É...tipo assim, a gente até que identifica os casos né?! Tipo, o que mais eu identifico na 

comunidade de maus tratos com os idosos são aqueles idosos que moram só  né?! E que, na 

maioria das vezes a família não cuida, fica a pessoa só né?! E aí a gente tenta ajudar, de certa 
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forma, aí tem o disk idoso, tem o telefone pra gente ligar pra ver o que pode ser feito, aí na 

maioria das vezes elas dá a resposta negativa, não tem resposta nenhuma.  Vô dá um exemplo 

de uma senhora que nem é da minha área não é dá área de um outro colega da gente e é uma 

senhora que ela tem o benefício dela da aposentadoria  e mora sozinha e vive lá... só  Deus 

sabe...não tem com quem, parece que ela tem 70 anos.  E aí é complicado, porque a gente 

tenta, a gente identifica, a função da ACS é identificar os casos e encaminhar pra resolução e 

na maioria das vezes a gente tenta encaminhar e não é não vê resolução, do sistema sabe?!, 

dos órgãos que são...dos órgãos competentes que dependem né?!, que a pessoa precisa né?!  E 

aí acaba, muitas vezes, a gente nem entendendo como é que funciona esse negócio . E a gente 

vê muito isso. Isso pra mim é uma violência, aquele filho que não trabalha, às vezes é um 

usuário de drogas, as vezes é um que bebe, que não faz nada na vida, que aí fica lá. Aí fica, o 

idoso as vezes é uma pessoa que não tem consciência, que não tem condição nem de receber 

seu salário, aí deixa na mão do filho e o filho faz o que quer. Eu considero isso uma violência. 

E como é que a gente pode ajudar, tipo de que maneira a gente pode. Eu tenho até um 

exemplo pra contar de, que eu já trabalhei em outra área também, que eu já rodei muito, de 

um idoso que ele tava sofrendo maus tratos desse jeito, ele já estava pertinho de falecer né?!, 

aí a filha ia trabalhar, passava o dia trabalhando, quando ela chegava, duas horas da tarde, é 

que ela ia dar de comer ao pai. Aí o pai ficava da hora que amanhecia até duas horas da tarde 

sem comer nada, sem tomar banho, todo sujo, a casa imunda né?! Aí quando eu fui falar, 

quando eu fui dizer, quando eu fui alertar pra ela que se ela não tomasse uma providência eu 

ia denunciar aí eu cheguei e fiz isso, aí ela foi como ela conseguiu bem rapidinho uma pessoa 

pra tomar de conta dele, pra ele ter uma morte mais digna e, realmente, ele até morreu logo. 

Ele poderia até ter vivido mais, mas por conta desses maus tratos e ela, a filha, era que era 

responsável pelo dinheiro dele. Aí são focos que a gente vê que o que a gente pode fazer.  Ela 

até hoje nem fala mais comigo só porque eu fiz isso, porque eu fui alertar, eu nem cheguei a 

denunciar, nem cheguei a comunicar, eu fui dizer pra ela que ia denunciar se ela não tomasse 

uma providência, que o pai dela tava morrendo, aí ela se zangou comigo e providenciou uma 

pessoa pra cuidar do pai dela. E essas coisas acontecem muito.          

 
• Agente Comunitário de Saúde 4 

Então aqui no posto eles são né, os idosos são bem atendidos, até porque aqui já tem as 

pessoas que fazem parte do grupo de idosos e tem assim esse olhar mais cuidadoso com o 

idoso, também a questão dos hospitais eles são recebidos...como deveriam ser, agora no final, 

que é a resolução em si do problema do idoso eu num considero bom não, acho precário, a 
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finalização num corresponde as expectativas da gente não, até por conta do próprio idoso que 

é vitima, mas na hora que se chega pra fazer uma pergunta eles acabam negando com medo 

de... por conta da própria família que ta cuidando, dos cuidadores, então eles acabam negando 

e acaba ficando por isso mesmo. 

 

• Agente Comunitário de Saúde 5 

A atenção a saúde do idoso ainda deixa muito a desejar, porque... eu faço parte também do 

conselho municipal do idoso, sou a vice presidente e a gente tem visto muitas coisas horríveis 

a respeito do idoso, o desrespeito das pessoas com os idosos, principalmente em filas de 

banco, a gente sabe que tem, mas ainda é desrespeitado, em transporte coletivo, eu já até 

presenciei, as pessoas não querem... os idosos mostram a carteirinha e as pessoas não 

respeitam, mas em relação assim a saúde, eu num posso falar dos outros bairros, mas aqui na 

nossa comunidade, aqui eles não são bem assistidos né, como deveriam, mas são assistidos 

aqui. Não todos os idosos, mas a maioria dos idosos aqui participam do grupo, nós temos aqui 

o grupo da terceira idade, que eles são muito participativos em tudo, é assim um grupo muito 

bom, na hora que a gente chama eles pra fazer alguma atividade eles estão presente, inclusive 

eles tão agora no combate à dengue e assim é muito bom, eles deveriam ter coisas melhores. 

Os idosos eles tão sendo espancados principalmente pelos netos, eles tão sendo espancados 

mas não assim de bater, é em relação ao idoso deles não terem aquele... eles não tomam de 

conta do dinheiro deles, sempre tem um neto pra receber, tem uma filha pra receber, eles num 

tem assim essa oportunidade de chegar e até ir com eles no local que ele recebe dinheiro e 

quando chegar usufruir daquilo não, tem outras pessoas por detrás pra fazerem o que querem, 

não o que o idoso quer. E outra coisa, o idoso ele tem medo, se alguém espancar eles tem 

medo de dizer, se o filho espancar ele ai se a gente for lá ai eles dizem: ‘não foi não, foi eu 

que cai, num foi meu filho não’. Como já aconteceu aqui na comunidade, uma idosa que 

participava aqui do grupo e o filho dela chegou em casa embriagado e deu uma paulada na 

cabeça dela e botou ela pro hospital e ele é deficiente, deficiente físico e eu fiquei muito 

preocupada com ela, a gente foi na santa casa falar com ela, foi até com o honda do quarteirão 

e ela disse ‘não, num precisa bater nele não, aquilo num foi porque ele quis não’. Isso no 

hospital, hospitalizada e ai a gente fica sem saber nem o que fazer né, porque primeiro tem 

que ter a permissão do idoso, ai a gente fica sem saber o que fazer a esse respeito. 
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APÊNDICE 3 

 
 

SÍNTESE CHD GESTORES 

 

 

-‐ O sistema não conhece o conceito de violência, os tipos de violência e não consegue 

delineá-la, mesmo tendo um investimento muito grande na saúde e uma participação da 

Universidade, não só no processo de formação dos profissionais, porque a gente observa 

dentro das categorias profissionais correntes de formação que são muito próprias das 

categorias e de suas escolas formadoras. 

-‐ Quando nos reportamos ao idoso, devemos considerar as relações de Gênero, pois o 

homem idoso é diferente da mulher idosa. 

-‐  A Estratégia Saúde da Família (ESF) com a inserção do dentista, a equipe 

multiprofissional do Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF), constituem-se como 

novas estruturas de trabalho, com vistas a garantir a integralidade da assistência. 

-‐ A dificuldade da integralidade abrange aspectos como: não adianta ter o doutor sem ter o 

remédio, não adianta ter o remédio se não tem o exame, não adianta ter o exame sem ter o 

hospital, se não há cirurgia. As pessoas não conhecem a complexidade do sistema, e 

complexo não é ser difícil, complexo é aquilo que congrega, reúne, uma série de fatores que 

devem ser observados e conhecidos pra que a gente possa tramitar por eles com maior 

desenvoltura. 

-‐ Em Sobral, a violência ao idoso se apresenta mais viva, mais intensa, e esta é mascarada 

pelo desenvolvimento urbano, aumento dos acidentes pela mobilidade urbana, devido álcool, 

drogas, que causa acidentes por causas externas. Isso não quer dizer que a violência contra o 

idoso é menos importante, como o desprezo, o abandono, o preconceito e ainda a violência do 

intelecto, aquela repercutida numa noção de superioridade intelectual, além de ser mais velho, 

é burro, não estudou, é analfabeto e despreparado, onde a concepção de educação se restringe 

a acumular conhecimentos específicos de uma área. Essa concepção contribui 

fundamentalmente para o isolamento, para a segregação e para o abandono. 

-‐ Estes aspectos levam ao desenrolar de uma vida assassina, onde vivemos uma geração de 

filho que despreza e de profissional de saúde que não atende,  enquanto  técnico 

especializado. 
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-‐ A saúde de Sobral apresenta vulnerabilidades. Primeiro, há dificuldades de estrutura física 

é uma real necessidade, mas que está sendo diminuído, pois há construções tanto na atenção 

secundária como na terciária. Segundo, ressalta-se as dificuldades em termos profissionais, 

pois o Brasil não prepara profissionais da saúde para atender em termos de integralidade, 

porque no processo de trabalho esquece-se de olhar uma coisa maior e muito mais resolutiva, 

que é a qualidade da assistência prestada em torno de um contexto. Terceiro, e não menos 

importante, a ausência dessas pessoas que são profissionais que ora são gestores, e ora 

também são políticos, que não conseguem dar a confiabilidade que o processo precisa para 

construir arcabouço jurídico que permita o Estado primeiro reconhecer isso como violência, e 

trabalhe na prevenção, investindo no reconhecimento de doenças e agravos, e na promoção da 

saúde.  

-‐ Há uma preocupação com a violência que está sendo criada também pela ausência de 

políticas de Estado para garantir ao idoso, ou ao individuo que está avançando na caminhada 

da vida uma assistência de qualidade, pois daqui há alguns anos teremos mais indivíduos 

diabéticos, hipertensos, vítimas de AVC e de IAM. 

-‐ Outro tipo de violência que é gerada dentro do contexto humano é a daquelas famílias que 

migram para trabalhar na cidade, porque a família foi toda e se houver um  “velhinho”, ele vai 

morar num quartinho. 

-‐ Há a violência por não saber dominar algumas tecnologias como o computador e o 

celular, o I-pod... quando o “vô” não domina ele é discriminado.  

-‐ A violência contra o idoso acontece também quando não garanto acesso a uma educação e 

saúde de qualidade... uma violência gratuita.... uma violência banal. 

-‐ Sobral quando comparada com outras realidades, é uma maravilha, pois tem programa de 

residência, SAMU, visita domiciliar, o NASF, a Santa Casa, a construção de um novo 

hospital, um centro reabilitação, entre outros. 

-‐ Hoje o que mais falta nos serviços de saúde não é medicamento, não é o procedimento 

cirúrgico, não é a ausência de profissionais especializados, mas é a ausência de afeto, respeito, 

a responsabilidade daqueles que fazem o serviço de saúde com o outro, e quando esse outro é 

idoso é que isso é mais preocupante.  

-‐ Para assistir o idoso, é preciso levar em consideração o contexto social, político, 

econômico e sanitário. 

-‐ Outra violência bastante freqüente é a financeira, em que por diversas circunstâncias a 

renda da aposentadoria do idoso é utilizada, quase sempre, como única, ou como 

complementar de suas famílias. 
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-‐ Há uma dificuldade na identificação dos casos de violência contra o idoso, além de haver 

uma subnotificação. 

-‐ Há um certo receio dos profissionais em estar conduzindo, observando e acompanhando os 

casos de violência contra o idoso. 

-‐ Há uma ampliação da proposta de atuação das Comissões Locais de Acolhimento, que 

auxilia no trabalho da Equipe de Saúde. 

-‐ A apropriação do território ajuda no cuidado ao idoso. 

-‐ Os profissionais não têm facilidade de identificar e conduzir os casos, embora percebam 

sinal de risco de violência no idoso. 

-‐ Há uma necessidade de qualificação maior para os profissionais estarem atuando melhor 

na assistência no território. 

-‐ O Disque Idoso era um importante equipamento que hoje está desativado. 

-‐ Há uma grande dificuldade na condução dos casos quando precisamos de outras políticas 

públicas/setores como moradia e segurança. 

-‐ Não há integralidade entre a atenção primária e a terciária. 

-‐ Na atenção primária percebemos que há uma referência e nunca uma contra-referência, 

pois a atenção terciária leva em consideração apenas a clínica, não valorizando o contexto 

em que a pessoa está inserida. 

-‐ Há necessidade de notificação, do fortalecimento de outras políticas públicas e de 

integração entre os níveis de atenção primária e a secundária.  

-‐ Há uma integração interessante entre as Redes de Urgência (SAMU), Saúde Mental e 

Ambulatorial Especializada com a Rede de Atenção Primária, pois alguns projetos 

terapêuticos singulares são realizados em parceria. 

-‐ Há uma violência, no sentido da omissão de cuidados ao idoso vítima de violência, apesar 

de termos no município um serviço novo que é o HOME CARE. 

-‐ São várias as situações em que vemos uma violência indireta contra o idoso como a 

violência financeira e a violência psicológica. 

-‐ Na Atenção Básica tentamos atender a totalidade do idoso através da assistência prestada 

pelos profissionais da Rede de Saúde Mental, do NASF, da Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família e o Home Care, além dos equipamentos potenciais dos territórios 

porque há uma integração deficiente com a atenção terciária. 

-‐ A integralidade, a assistência em Redes, não está normatizado como uma Política 

Municipal, apesar de termos algumas discussões sobre isso, especialmente nos momentos 

de Educação Permanente, realizados pela Escola de Saúde da Família. 
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-‐ Na Atenção Básica são muitos problemas para dar conta.... muitos programas.... 

mortalidade infantil, hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes, e a atenção a saúde do 

idoso vítima de violência deixa de ser prioridade. 

-‐ Hoje, considerando desde a entrada do idoso no sistema de saúde, não temos uma linha de 

cuidado, porque não se tem definido os nós. 

-‐ O sistema de saúde dispõe das Redes Assistenciais, mas não tem as linhas de cuidado 

definidas, então perde-se o idoso pelo caminho, momento em que o idoso é violentado pelo 

sistema. 

-‐ Hoje o município está conhecendo melhor as Redes Assistenciais para fazer os nós e traçar 

as Linhas de Cuidado. 

-‐ Há problemas na referência e contra-referência, porque muitas vezes o profissional da 

equipe de saúde faz apenas um encaminhamento, esquecendo que a Atenção Básica é a 

Coordenadora do Cuidado, e que a responsabilidade por aquele cidadão idoso é sua. É 

saber que ele tem que ir, que ele foi e que ele vai voltar para a Atenção Básica.  

-‐ O município de Sobral tem as Redes formadas, embora não saiba usar as redes.... é preciso 

construir as linhas, os fluxos para fazer as redes funcionarem. 

-‐ A saúde ao idoso vítima de violência no Sistema Único de Saúde é uma atenção que 

exige uma complexidade e apresenta muitas fragilidades.  

-‐ A complexidade se deve ao fato de necessitar de várias instituições, dentro do princípio 

da intersetorialidade, aspecto que causa sentimentos de desânimo e impotência aos 

profissionais do setor saúde, porque muitas vezes os setores não percebem a sua 

importância na assistência aos casos de violência. 

-‐ A violência contra o idoso é provocada pelo sistema por impotência, não é intencional, 

porque independe do poder e da organização do setor saúde, uma vez que depende da 

organização dos demais setores. 

-‐ Há uma dificuldade do profissional de saúde lidar com a violência, tanto do ponto de 

vista institucional, quanto do preparo (qualificação) profissional e pessoal. 

-‐ Existem alguns movimentos que desde de 2006 com a implantação da Política Nacional  

de Promoção da Saúde e de prevenção dos acidentes de violência que os serviços de 

saúde começaram a se organizar a se prepararem para atender vitimas de violência. 

-‐ A responsabilidade da assistência ao idoso vitima de violência não deve ser atribuída 

apenas ao setor saúde. É preciso haver um diálogo dentro do próprio setor saúde e entre 

outros setores, outras instituições, como: a assistência social, a educação, os órgãos  
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judiciários, até mesmo Organizações Não Governamentais que prestam algum 

atendimento a esse grupo. 

-‐ O dialogo entre os setores é muito difícil, quando ocorre é para resolver um problema 

pontual, não segue uma sistemática, fato que dificulta pensar numa Política de Promoção, 

de Prevenção e de Assistência. 

-‐ O CAPS atende idosos com transtornos psicóticos e depressão, buscando sempre a 

parceria com o Programa Saúde da Família, mantendo um dialogo sinérgico. 

-‐ O local privilegiado de atenção do idoso é a unidade de saúde do seu território. 

-‐ A estrutura física do CAPS produz violência contra o idoso, porque dificulta a 

acessibilidade pelas escadas e rampas íngremes, reproduzindo uma violência psicológica 

e simbólica. 

-‐ Há o matriciamento das ações de saúde mental na atenção primária, quando o psiquiatra e 

os outros profissionais do CAPS estão no PSF atendendo junto com a equipe saúde da 

família no sentido de cuidado colaborativo. 

-‐ Em alguns casos, a família é iatrogênita... é nociva para o idoso. 

-‐ A integralidade da atenção não é impossível de ser concretizada, mas ela é um grande 

desafio, um desafio diário, tanto na atenção primária, secundária e na terciária. 

-‐ Há uma impressão de que, no cenário da atenção o idoso fica no campo da invisibilidade, 

porque nem o a família, nem o sistema quer se co-responsabilizar pelo idoso. 

-‐ A atenção do idoso no município de Sobral, considerando o princípio da integralidade é 

bastante preocupante. 

-‐ O idoso em Sobral é vitima de vários tipos de violência, dentre elas destacam-se a 

violência financeira, violência psicológica, violência física (espancamento) e violência 

urbana (atropelamento por bicicletas e abalroamento por carro).  

-‐ A violência contra o idoso, em grande parte, é praticada pela própria família, quando ela 

negligencia o cuidado. 

-‐ Quando o serviço de urgência é solicitado busca-se prestar um atendimento adequado, 

embora não consiga assisti-lo de forma integral, porque não há notificação e quando 

suspeita-se da violência domiciliar domestica não é feita a denuncia. 

-‐  O acesso do idoso na atenção primária, no Programa Saúde da Família deveria ser 

facilitado, na atenção secundária é complicado porque não há um serviço especializado 

voltado para o idoso, pois o sistema não dispõe de geriatras  que assistam essa clientela. 

-‐ O idoso que adentra na atenção terciária, geralmente é pela emergência, raramente por via 

ambulatorial para investigar alguma patologia. Na emergência o idoso é considerado grave 
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e precisando de cirurgia, esta mesma é postergada e o idoso, muitas vezes, evolui para 

óbito por negligência. 

 

SINTESE CHD ENFERMEIROS 

 

- O idoso é desprezado dentro da família e, de certa forma, dentro da sociedade. 

- Atualmente, em Sobral, o idoso é vítima de vários tipos de violência, como a física, a 

emocional e a violência do serviço de saúde, que desprezam essas pessoas quando chegam à 

unidade.  

- No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a maior causa de ocorrência por 

causas básicas é a queda, onde, na maioria das vezes, este é um paciente idoso, seguida dos 

processos cardiovasculares, como os pacientes que entram em parada cardiorrespiratória. 

- Sobral, atualmente, não tem uma estrutura de rede realmente integrada que atenda esse 

paciente vítima de violência. Existe o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência 

Social e o CRES, que trabalha com as questões mais especializadas. Porém, apesar dos 

instrumentos disponíveis, ainda não se conseguiu pôr em prática todas as medidas que 

garantam o cumprimento dos seus direitos, que constam no Estatuto do Idoso, bem como o 

acesso a transporte, educação e saúde. Em contrapartida, as Unidades de Saúde contam com 

ferramentas como, por exemplo, o dia de atendimento aos hipertensos e diabéticos e os grupos 

de caminhadas, visto que geralmente são mais frequentados por idosos, o que aumenta sua 

acessibilidade ao serviço de saúde.  

- Apesar dos avanços ocorridos nessa área da assistência, ainda há muito para se fazer. Nem 

sempre o serviço de saúde consegue retirar o idoso de sua casa quando ele sofre maus tratos e 

encaminhá-lo para um abrigo, em virtude, principalmente, das condições socioeconômicas 

precárias.  

- A atenção à saúde do idoso vitima de violência segundo os princípios da integralidade não 

está sendo efetivada.Observa-se o descaso e despreparo dos profissionais da Atenção 

Terciária à Saúde na assistência a esse paciente. Quando este chega ao hospital, cria-se uma 

falsa concepção de que o mais jovem deveria ter privilégios em vista à assistência, deixando o 

idoso marginalizado.  

- Sobre a questão dos acidentes de trânsito, que constitui uma violência externa, os idosos 

sofrem com a falta de passarelas, faixa de pedestres e pelo desrespeito dos motociclistas. 
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Dessa forma, deve ser realizado um trabalho mais efetivo da sociedade na proteção ao idoso, 

visto que ele é relegado, tanto pela família quanto pela comunidade. 

- Sabemos que, hoje, a violência ao idoso é a 6ª maior causa de morte em todo o Brasil. 

- Na atenção Primária, a assistência ao idoso é feita de forma diferenciada. Existem os grupos 

de idosos onde são feitas orientações sobre as epidemias que estão ocorrendo, além da 

realização do atendimento individual desse cliente, porém, o que acaba acontecendo, muitas 

vezes, é apenas uma dispensação de medicamentos. 

- O profissional de saúde deve ter um olhar sobre a saúde integral do idoso, pois se sabe que a 

violência não se restringe apenas à física, mas corresponde também à falta de higienização, 

falta de alimentação e a negligência.  

- Existem serviços de apoio ao idoso, como o disk idoso, que realiza visitas aos domicílios 

com solicitação por telefone, tem-se, o apoio do NASF, que conta com o trabalho da 

assistente social que, também, visita os domicílios. Outro serviço de apoio é o CRAS, que 

inclui profissionais como psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Sabemos que 

esses serviços não são suficientes para garantirmos o bem estar do idoso, pois, nossos 

governantes deveriam contribuir com uma parcela maior a este assunto.  

- A violência é referente aos processos de relações sociais e interpessoais de grupos, de classe 

e de gênero e as maiores causas de danos nos idosos são os meios físicos e mentais. São 

chamados de maus tratos ou abusos esses conjuntos de termos que se referem ao abandono, ao 

abuso financeiro e a auto-negligência. Destaca-se, nesse meio, a omissão por parte do 

cuidador.  

- Trazendo para a integralidade, universalidade e para os demais princípios do SUS, em 

Sobral, essa rede de assistência ao idoso esta em  constante construção. 

- Existem altas taxas de subnotificação, em virtude do medo que os informantes têm de serem 

identificados.  

- A saúde do idoso, de certa forma, é estruturada no município de Sobral, mas é necessário 

que se explore mais esse tema com relação à promoção da saúde dessa população, assim 

como a atenção à criança e ao adolescente.  

- Existe o Estatuto do Idoso, que não é divulgado amplamente, acredito também que não seja 

bastante trabalhado pelos profissionais de saúde nos grupos de idosos existentes. 

- Necessário também se faz trabalhar no processo de educação permanente dos profissionais 

de saúde essa temática com todas as nuances inerentes a essa faixa etária. 

- Com relação aos casos de maus tratos e violência, sabemos que muitos idosos são vítimas e 

que os informantes-chave mais importantes da comunidade são os Agentes Comunitários de 
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Saúde (ACS), visto que eles conhecem a realidade local, porém, muitos se privam frente a 

essa violência, não revelando o que vivenciam diariamente dentro da comunidade durante as 

visitas domiciliares, talvez por medo de se envolver e por se sentirem ameaçados, por esses 

motivos muitas informações são subnotificadas. 

- Sabe-se que além da violência física existe também a violência verbal exercida pelos 

próprios familiares.  

- Atualmente, os idosos não têm direito, nem mesmo, à sua aposentadoria, pois esta é dividida 

com os membros da família,tem que ser dividida com filhos, netos e até bisnetos com quem 

convive. Muitas vezes são obrigados a fazer empréstimos para seus familiares para compras 

de objetos que não vão utilizar. Além disso, no ambiente familiar o idoso não possui uma 

alimentação adequada e, em virtude disso, ficam subnutridos.  

- Existem as redes de apoio à Saúde do Idoso, mas para as unidades de distrito tem-se uma 

grande dificuldade de acesso, devido à distância. Existem também os CRAS, localizados 

apenas na zona urbana, onde tem assistente social, psicólogo e outros profissionais, ou seja, 

há uma equipe multidisciplinar trabalhando e encaminhando os casos para a rede de atenção 

adequada.  

- Quanto à denúncia da violência, quando temos um retorno de redes apoiadoras é para dar 

ciência que fora realizada visita no território para averiguação do caso , mas não existe ainda 

um acompanhamento sistematizado dos casos evidenciados de maus tratos e violência. Muitas 

vezes o retorno é demorado, ou mesmo, não temos a contra referência. 

- Os serviços da rede ambulatorial secundária recebem os pacientes que já são encaminhados 

da atenção primária, o que dificulta o reconhecimento destes como sendo vítimas de agressão, 

visto que já chegam ao serviço direcionados para a especialidade requerida, cuja necessidade 

pode ou não ter sido originada pela violência. Então, com relação aos idosos,o serviço não 

tem como reconhecer quais são, ou não, vítimas de maus tratos.  

- O acesso, referindo-se a integralidade, surge com a continuidade da assistência, da atenção 

primária em relação à atenção secundária, e desta com relação à terciária. O serviço é 

disponibilizado a toda a população, com um tempo de espera variável, dependendo da 

demanda, porém sempre é garantida a continuidade da assistência.  

- Essas consultas eletivas para tratamento especializado se dão, na maioria das vezes, de 

forma organizada e respeitando-se as prioridades de acordo com a idade e o estado de saúde 

dos pacientes. Assim sendo, o idoso tem acesso a atendimento de qualidade, onde sua 

prioridade é garantida e respeitada.  
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- A comunicação com a atenção terciária é direta, uma vez que se detecta a necessidade de 

internação de emergência ou pacientes que precisem de cirurgia,circunstâncias que 

necessitam de internação hospitalar são feitas as solicitações. Sabe-se que o sistema é muito 

bonito, mas tem suas demoras, visto que existe apenas um hospital para atender Sobral e toda 

a zona Norte do estado.  

- Quanto à acessibilidade e a manutenção da integralidade ao paciente que necessita de uma 

atenção mais especializada, e que a atenção secundária não é capaz de oferecer, essa é 

disponibilizada e o cliente já sai do serviço com o encaminhamento e com as orientações 

necessárias sobre o serviço que deve procurar.  

- A rede ambulatorial secundária presta serviços de uma forma geral então tem uma atenção 

específica para atender casos de vítima de violência. Toda a assistência especializada é 

prestada aos idosos, sejam eles vítimas de violência ou não, e o serviço garante essa 

continuidade até que haja a resolução do problema. 

- Sabe-se que o Estatuto do Idoso começou a funcionar no ano de 2003 e as pessoas ainda não 

obedecem corretamente aos direitos contidos no estatuto.  

- O desrespeito ao idoso inicia-se na sua própria residência, onde ele começa a ser 

negligenciado e sofrer maus tratos. Isso se agravou após o surgimento dos auxílios de 

aposentadoria para o idoso e do Programa Bolsa Família, pois essa população passou a ser 

explorada pelos familiares, que estão interessados apenas na renda financeira do idoso. Um 

dinheiro que deveria servir-lhe para a compra de medicamentos e alimentos é utilizado pela 

família para outras utilidades, como a compra de drogas, por exemplo. 

- Nas instituições hospitalares a situação é agravante. O hospital acolhe o idoso, mas como a 

demanda é grande e a estrutura hospitalar não é suficiente, ele fica aguardando um leito 

disponível e, por enquanto, permanece no corredor, na observação, à espera de ser atendido, 

visto que este é um processo longo e demorado. Portanto, o idoso não está sendo atendido 

dignamente e respeitado de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, 

especialmente quanto a sua integralidade.  

- Na Atenção primária e secundária essa população também não recebe um atendimento e 

assistência dignos. E, apesar de existirem os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, que 

facilitaria o acesso do idoso à unidade, existem inúmeras falhas quanto ao atendimento dessa 

população.  

- O idoso é, constantemente, vítima de violência, tanto na assistência domiciliar quanto no 

atendimento primário, secundário e terciário.  
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- No serviço de Urgência e Emergência Hospitalar, existe a comissão de maus tratos, que é 

acionada quando o hospital acolhe um idoso vítima de agressão e, mesmo que este não relate 

que foi vítima de violência, isto é observado durante o acolhimento, então isso é notificado 

logo no momento do atendimento.  

- O idoso costuma buscar atendimento, normalmente, na Atenção Básica, onde ele adentra 

para receber medicações, por exemplo. Já na instituição hospitalar, esses idosos são recebidos, 

principalmente, devido a traumas ou acidentes sofridos no ambiente doméstico ou fora do 

domicílio.  

- A atenção ao idoso dentro do serviço de Rede de Atenção Integral à Saúde Mental não se 

dar na primeira instância devido à violência. Não recebemos encaminhamentos de 

profissionais da Atenção Básica ou Atenção secundária, com referência de violência ao idoso, 

geralmente os pacientes que vêm já são acompanhados devido a algum transtorno mental, no 

caso dos idosos, a maioria dos casos é relacionada à perda cognitiva, Alzheimer ou alguma 

demência, quer seja uma demência precoce ou uma demência mais evoluída ou mental, em 

que o idoso fique incapacitado e necessitando de cuidados de outras pessoas, como familiares, 

amigos ou vizinhos, para melhorar sua qualidade de vida, além da necessidade de um 

acompanhamento psiquiátrico, médico, terapêutico ou acompanhamento farmacológico mais 

específico.  

- Quanto ao idoso, vítima de violência, realmente, no serviço de saúde mental é deficiente, o 

que se percebe algumas vezes é a indiferença da família em relação aos cuidados daquele 

paciente, pois a família não se compromete de forma integral pra que esse idoso tenha uma 

melhor qualidade de vida, mas quando é se nota alguma deficiência da família em relação à 

atenção ao paciente idoso, a equipe se prontifica em vários setores diante da sua capacidade e 

da sua atuação, por exemplo, o Enfermeiro, visita a família e registra o uso de medicação 

inadequada. Caso seja identificado algum caso, é acionado o serviço social ou o psicólogo. Os 

idosos quem vem ao serviço sofrem algum tipo de rejeição da família, não tem cuidados são 

deficientes, porque a família não se compromete ao cuidar daquele idoso. 

-  Quando um idoso na família não está sendo acompanhando, aciona-se o serviço social e 

faz-se reunião com a família, porque esta tem que se comprometer, mas percebemos que isso 

não acontece, principalmente com pacientes com transtorno mental. Os pacientes com 

Alzheimer são pessoalmente acompanhados e são realizadas visitas com a psiquiatra. Esses 

são bem cuidados e queridos pela família, não se tem problemas com paciente com 

Alzheimer, tem-se com pacientes com transtorno mental, porque o paciente idoso com 

Alzheimer ele fica ali, ele fica quieto, ás vezes tem alguma alteração de comportamento, quer 
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sair e não reconhece ninguém, mas é aquela pessoa dócil. Já o paciente com transtorno 

mental, é mais agitado, agressivo, agride familiares... Observa-se que os familiares mantém 

certo respeito por esses idosos, por se tratar do pai ou da mãe.  

- No serviço de assistência à saúde mental não se percebe nenhum tipo de violência, quer seja 

até mesmo a indiferença, a desatenção, pelo contrário, são todos muito bem cuidados e bem 

tratados. 

 

 

SINTESE CHD AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
 

- Na comunidade nós, ACSs, presenciamos vários casos de violência ao idoso. 

- O idoso, muitas vezes, não quer procurar ajuda quando é vítima de violência, visto que esta 

normalmente é praticada por uma pessoa da família, principalmente filhos, então ele não quer 

prejudica-lo.Além disso, existem casos em que o filho abusa dos direitos financeiros do idoso.  

- Em alguns casos, os idosos nos relatam sobre a violência sofrida, mas quando procuramos 

ajuda de outro profissional, como o enfermeiro ou o assistente social, eles já não falam sobre 

o assunto. Portanto essa ajuda não é concretizada, pois o idoso precisa aceita-la. 

- Com relação ao atendimento, tem-se a denúncia ao disk idoso, que não é muito segura, pois 

eles nem sempre vêm investigar o caso e não dão a atenção necessária, por conta dessa 

descrença no atendimento, o idoso tem receio de denunciar os maus tratos que sofrem. 

- No atendimento ao idoso vítima de violência, primeiramente o caso é detectado, o ACS 

conversa com o enfermeiro, que, se necessário, encaminha para outro profissional, como o 

assistente social ou liga para o disk idoso, mas como isso precisa ser autorizadopela pessoa 

que está sofrendo a violência, fica mais complicado realizar a assistência.  

- Nós temos o grupo de idosos que dá uma assistência muito boa aos idosos, três vezes por 

semana, e o grupo de hipertensos e diabéticos, já que a maioria deles é hipertensa, onde 

ocorre à reunião com a enfermeira, há a verificação de pressão, entrega de medicação e onde 

são feitas orientações para uma boa alimentação.  

- Sobre a violência, há sempre o encaminhamento parta o “posto”, comunica-se a enfermeira 

para se realizar uma visita e é onde entra a assistente social, com quem se tem parceria, que 

pode fazer alguma coisa pelo idoso. 

- O que também acontece muito é a exclusão ao idoso, “a família bota logo num quartinho”, e 

não tem o direito de opinar em nada na casa, apenas os filhos o têm. 
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- Em relação a maus tratos com os idosos o que mais se identifica na comunidade são aqueles 

casos em que eles moram sozinhos e que, na maioria das vezes, a família não cuida. 

- Tem o disque idoso, tem o telefone pra gente ligar e ver o que pode ser feito, mas, na 

maioria das vezes, a resposta negativa ou não se tem resposta nenhuma. A função da ACS é 

identificar os casos e encaminhar pra resolução e, na maioria das vezes, a gente tenta 

encaminhar e “não vê resolução do sistema”. 

- É violência aquele filho que não trabalha e que às vezes é um usuário de drogas, que bebe, 

“não faz nada na vida” e fica lá.  

- O idoso, muitas vezes, é uma pessoa que não tem consciência, que não tem condição nem de 

receber seu salário, deixando nas mãos dos filhos, que fazem o que querem.  

- Aqui no posto os idosos são bem atendidos, até porque aqui existem as pessoas que fazem 

parte do grupo de idosos e, portanto, têm esse olhar mais cuidadoso com o idoso. 

- No hospital eles também são bem recebidos, mas com relação à resolução final do problema, 

eu acho precário, pois a finalização não corresponde às expectativas.  

- O idoso que é vítima nega a violência por medo da própria família, então eles acabam 

negando e fica por isso mesmo. 

- A atenção à saúde do idoso ainda deixa muito a desejar. 

- Eu faço parte também do conselho municipal do idoso e presencio muito desrespeito com 

eles, principalmente em filas de banco e em transporte coletivo, onde os idosos mostram a 

carteirinha e as pessoas não respeitam. 

- Em relação à saúde, na nossa comunidade eles não são bem assistidos como deveriam. 

- A maioria dos idosos daqui participam do grupo da terceira idade e eles são muito 

participativos em tudo e estão presentes em todas as atividades, mas eles deveriam ter coisas 

melhores.  

- Os idosos estão sendo espancados principalmente pelos netos, mas não é espancamento 

físico, é a violência financeira, onde os outros pegam o dinheiro deles. Sempre tem um neto 

ou uma filha pra receber e os idosos não tem a oportunidade de ir com no local que ele recebe 

dinheiro e nem usufruir dele. 

- O idoso tem medo de denunciar, se alguém espancar eles têm medo de dizer, principalmente 

se for um filho. Então nós nem sabemos o que fazer a esse respeito. 
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