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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Envelhecimento populacional

No mundo, o envelhecimento populacional faz parte da transição demográfica, assim como

no Brasil, no qual a população idosa vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Assim,

dados mostram que em 2012 a população residente acima de 65 anos representava apenas 4,9% da

população total, já em 2019, na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

(PNAD) equivalia a 10,8% do total, superando a estimativa de 8,8% proposta em 20121.

Essa realidade impõe diversos desafios, um deles diz respeito às condições de senilidade e

senescência. Considerando que o envelhecimento é um processo biológico, no qual é caracterizado

pelos danos moleculares ao longo da vida, levando a um sistema de defesa mais ineficaz, que pode

acarretar em doenças físicas e mentais, tornando essa população frágil. Simultaneamente a isso, há

mudanças que estão além de questões físicas, como a transição social, pelo qual o indivíduo se

aposenta, passa a morar em um lar de idosos ou com os filhos, tendo que se adaptar a essas novas

condições2.

Devido às mudanças que a velhice pode trazer, as doenças crônicas (osteoartrite, diabetes,

doenças pulmonar obstrutiva), que podem afetar em Atividades Diárias da Vida (AVD) como

também transtornos mentais (depressão, demência, alzheimer) que podem influenciar nas

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD)3,2. Consequentemente, essas condições podem

levar a uma dependência total do idoso a outro indivíduo, provocando mudanças também na

dinâmica daqueles que serão seus cuidadores, principalmente quando o cuidado é feito pela família,

pois isso leva a vulnerabilidade social já que aquele que um dia foi provedor, agora necessita de

cuidado4.



Esse estado de dependência pode ser visto na literatura com outros termos como acamado,

fragilizado, debilitados, isso porque esses idosos apresentam um declínio da capacidade funcional

ou cognitiva, no qual pode afetar a mobilidade desse idoso, impedindo a realização do autocuidado

e, portanto, necessitando de um auxílio para efetuar as atividades da vida diária e do cuidado5,6. Esse

auxílio é composto por cuidadores informais,ou seja alguém que o idoso já teve um contato prévio

por muitos anos (como família, vizinho, neto) e por profissionais realizando o cuidado formal,

como a equipe multiprofissional da atenção primária e cuidadores domiciliares5.

Portanto, com a estimativa de vida mais alta, os idosos podem levar suas contribuições na

sociedade por meio das experiências de vida, mas para isso é necessário levar em consideração o

fator de saúde desse idoso, principalmente quais medidas de prevenção e promoção estão sendo

feitas para melhorar a capacidade física e mental2,, além das estratégias de cuidado que estão sendo

utilizadas para essa população.

1.2 Atenção Primária

De acordo com projeções do IBGE, em 2050 a população dependente de idosos com 65 anos

ou mais será de 34,88% 1. Sendo assim, a Atenção Primária à Saúde (APS), como a porta de entrada

aos serviços de saúde pública, é e será fundamental para o cuidado integral do idoso. Através dos

Centros de Saúde (CS) com equipes de profissionais da saúde da família, o cuidado deve considerar

o contexto em que aquele idoso vive, além de ser capaz de resolver a maioria dos problemas de

saúde, por meio ações de prevenção e promoção à saúde3. Com isso, segundo o art 2° do Estatuto

do Idoso, assegura que essa população tem direito a todas as facilidades, para preservar sua saúde

mental e física7.

Assim como Estratégia Saúde da Família (ESF), no qual APS se fundamenta, o cuidado ao

idoso leva em consideração questões de saúde individual do idoso, como também fatores coletivos

incluindo o cuidador, realizando diagnósticos preventivos e também ações de promoção para

facilitar e humanizar a vida dos idosos dependentes3. Bem como as políticas de acolhimento, em

que tenta-se organizar um plano de cuidado de acordo com as necessidades do indivíduo, portanto

um atendimento focado em recolher informações que vão além da clínica, buscando entender quais

problemas o paciente está lidando além da doença, estabelecendo uma relação de confiança entre o

paciente e profissional da saúde8.

Apesar de ter em vista que o cuidado proposto na APS deve se ajustar de acordo com as

fases da vida, envolvendo uma equipe multiprofissional, relacionando a perspectiva de cada

profissional9, ao buscar na literatura sobre a gestão de cuidado ao idoso, encontra-se a percepção do

idoso que recebe o cuidado, portanto havendo uma escassez de dados na perspectiva dos

profissionais da saúde sobre como eles formulam a estratégia de cuidado ao idoso8.
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1.3 Processos de Trabalho e Saúde Mental do idoso dependente na APS

Considerando um dos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde) e APS como porta de

entrada ao sistema de saúde, a integralidade do cuidado apresenta-se como uma forma de orientação

para ações de saúde que estão além do olhar biomédico, portanto um olhar para o indivíduo além do

diagnóstico, no qual questiona quais medidas de saúde devem ser articuladas ao idoso, como

também um olhar ampliado, sobre as necessidades encontradas no contexto social e psicossocial da

população11.

Sendo assim, a equipe multiprofissional da saúde da família dos Centros de Saúde (CS) deve

entender as necessidades da comunidade em que se encontra, de modo que exija uma maior

capacidade de observação e análise, para a criação de práticas de saúde que atenda toda a

população, desenvolvendo competências de gestão e aumentando medidas de alternativas para

resolver as demandas da população 12.

Visto que os Processos de Trabalho da Equipe dos Profissionais na Atenção Básica, são

ações coletivas e individuais, no qual o objeto de trabalho é a população e os procedimentos

representam os instrumentos orientação e organização da Atenção Primária13. Sobreposto às

Políticas Nacionais de Atenção Básica (PNAD) os processos de trabalho apresentam algumas

características como: definir a territorialidade do Centro de Saúde (CS), desenvolver ações

intersetoriais para um cuidado integral, realizar atendimento domiciliar para aqueles com

dificuldade para chegar ao CS, esse sendo um dos problemas de alguns idosos dependentes12.

Outras características dos processos de trabalho são questões de gestão, como planejamento,

organização e avaliação das ações da equipe, assim como, o monitoramento do local onde o CS se

encontra para que haja uma identificação das necessidades no local e assim um processo de

trabalho de acordo com a realidade do território12,13. Desta maneira, os instrumentos são essenciais

para fornecer dados para um melhor cuidado e como consequência melhorar a qualidade de vida14.

2.0 JUSTIFICATIVA

Frente aos dados apresentados na introdução, nos quais a transição demográfica está

acontecendo, estudos demonstram que os profissionais da saúde não estão conseguindo acompanhar

esse processo de crescimento. Deste modo há uma necessidade de compreender como a equipe

multidisciplinar da atenção primária está atuando no cuidado atualmente, pois APS realiza um

atendimento focado não só na enfermidade, mas também no contexto social com medidas de

promoção e prevenção.

3.0 OBJETIVO

Compreender as representações sociais de profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre a

saúde mental e o cuidado aos idosos dependentes.
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3.0 METODOLOGIA

O tipo de estudo apresenta caráter qualitativo, transversal, não experimental, interpretativo,

buscando em materiais já existentes.

3.1 Procedimento

O campo de estudo foi em um município de grande, sendo uma pesquisa com foco em

Atenção Primária, a coleta de dados será feita em Centros de Saúde com suas equipes de saúde da

família, havendo 67 unidades espalhadas pelo município, divididas por distrito Norte, Sul, Leste,

Sudeste e Noroeste, a fim de obter informações da população que reside no local15. A amostra foi

composta por intencionalidade e fechada por saturação teórica16. A coleta de dados ocorreu por

meio da técnica SnowBall e entrevista semiestruturada, sendo realizada via videoconferência,

através de indicações dos participantes para selecionar novos novos profissionais para a amostra17,

utilizando um instrumento para coleta de dados com as perguntas norteadoras.

A partir dos dados coletados, houve uma transcrição e análise do conteúdo de acordo com as

fases de 1) pré-análise; 2) exploração; 3) tratamento e interpretação18, utilizando o Excel para

organização de dados.

3.2 Aspectos éticos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de

Campinas, com o número do CAAE 52301721.2.0000.5404. Todos os participantes assinaram o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi enviado por meio de um Forms.

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente o projeto ainda está em fase de análise, no qual os dados já foram pré-

analisados, passando para etapa dois de exploração, buscando criar esquemas de categoria de

acordo com a literatura, com o objetivo de diminuir o conteúdo e realizar o tratamento e

interpretação dos dados já tabelados18.
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