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RESUMO 

 

DANTAS, Kiara Maria Vieira Pinto. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no Olhar de 

Idosos Atendidos na Estratégia Saúde da Família. 2015. 56f. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2015. 

Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, até mesmo nos países 

subdesenvolvidos, nunca se teve a chance de viver tanto. Com este novo quadro demográfico, 

surgiu a necessidade do desenvolvimento de dispositivos legais para nortear ações sociais e de 

saúde. Dentre eles, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, marcada pelo paradigma da 

capacidade funcional, parametrizando assim, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, que 

representa um instrumento de delineamento do perfil dos idosos, identificando-os a partir da 

configuração de um estado de fragilização, colaborando com a formulação das ações de saúde 

focadas no envelhecimento com qualidade. Objetivo: Conhecer as representações sociais de 

idosos sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e suas influências na adesão pelos idosos 

no contexto da Atenção Básica. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório de 

abordagem qualitativa, realizado nas unidades do Distrito Sanitário V, com 103 idosos com 

idade igual ou superior a sessenta anos. A pesquisa ocorreu no período de julho a setembro de 

2014, respeitando os critérios éticos da Resolução 466/12, em que os dados foram coletados a 

partir de uma entrevista semiestruturada contemplando questões relacionadas ao uso da 

caderneta de saúde pelos idosos. Os dados foram submetidos a dois tipos de análise: a 

primeira realizou-se a Técnica de Análise de Conteúdo Temática Categorial, apontou-se seis 

categorias: 1) Suporte para o atendimento; 2) Instrumento de orientação para o idoso; 3) Tipos 

de informações sobre a saúde; 4) Descrições de intercorrências de saúde; 5) Formas de 

acompanhamento da saúde do idoso; 6) Instrumento de segurança, responsáveis por duas 

dimensões das representações sociais: as informações ou conhecimentos dos idosos sobre a 

caderneta e o posicionamento ou atitude dos idosos frente à caderneta; na segunda análise, os 

dados foram estudados com o apoio do software Iramuteq 0.7, responsável pelas imagens ou 

campo de representação sobre a caderneta. Resultados: Dos idosos entrevistados, sendo 

83,5% do sexo feminino e 78,6% com idade entre 60-70 anos, 40,8% disseram utilizar 

caderneta, 48,5% afirmam não conhecer e 10,7% possuem a caderneta, mas não a utilizam. Os 

resultados apontam representações de conteúdos positivos frente ao uso da caderneta, 

demonstrando uma boa aceitação desta, além de reconhecê-la como um instrumento 

facilitador para o atendimento da pessoa idosa, definido nas seis categorias. Ressalta-se ainda 

que os idosos representam a caderneta como segurança e proteção, bem como que aqueles 

que não a utilizam justificam o não uso por falta de informação. Conclusão: Conhecer as 

representações sociais dos idosos sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa foi importante 

para se conhecer o que pensa esse segmento social sobre o instrumento e a importância destas 

na adesão para o fortalecimento de ações preconizadas na Política Nacional da Saúde da 

Pessoa Idosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Políticas Públicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

DANTAS, Kiara Maria Vieira Pinto. The Health Handbook of the Elderly People through 

the view of Seniors assisted in the Family Health Strategy. 2015, 55P. Dissertation (Master 

in Nursing) - Center of Health Sciences, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introduction: The ageing population is a global reality, even in developing countries people 

have never had a chance to live so long. This new demographic situation caused  the necessity 

to develop legal provisions to guide social and health actions. Among them, the National 

Health Policy for the Elderly, marked by the paradigm of the functional capacity and along 

with it comes the Health Handbook of the Elderly, which represents a delimitation instrument 

of the profile of the elderly, identifying frail elderly people or in the process of embrittlement, 

collaborating with the formulation of health actions focused on aging well. Objective: The 

objective of this study is to know the social representations of elderly about the health booklet 

of the elderly and to understand its membership in the context of primary care. Methodology: 

This is an exploratory-descriptive study with a qualitative approach performed with 103 

elderly people with age above sixty years at the units of the Sanitary District V. The study 

was conducted between July and September 2014, respecting the ethical criteria of the 

Resolution 466/12.The data collection was performed by a semi-structured interview 

contemplating questions related to the booklet. The socio-demographic data were analyzed 

twice once using Categorical Thematic Content Analysis Technique, which showed six 

classes or categories: 1) Support for the service; 2) Guidance tool for the elderly; 3) Modality 

of health information; 4) Descriptions of complications in health; 5) Types of monitoring the 

health of the elderly; 6) security instrument; referring to two dimensions of social 

representations: information and knowledge about the book and the position or attitude of the 

elderly.  The second analysis was carried out using Iramuteq 0.7 software was responsible for 

the social representations: images and representation field of the booklet. Results: Among the 

interviewed elderly, 40.8% said that they use the booklet, 48.5% affirm that they do not have 

knowledge about the book and 10.7% have the book but do not use it. In addition, 83.5% of 

the elderly are female and 78.6% with age between 60-70 years. The results show 

representations of positive content related the use of the book showing a good acceptance of 

this, besides recognizing it as a facilitator instrument for the care of the elderly defined in six 

categories. The elderly utilize the booklet as security and protection. The elderly people who 

do not use the book justify not using it due to lack of information. Conclusion Having the 

opportunity of knowing the elderly social representations about the health booklet for elderly 

was important to get to know and understand the thinking of the elderly in relation to the 

booklet and the significance of these representations. It is expected that this study will 

stimulate further research in the social representations in the ambit concerning the health 

booklet for elderly, in compliance with the National Health Policy for the Elderly.  

 

Key-Words: elderly. health booklet. Public Policies. 

  



 

 

RESUMEN 

 

DANTAS, Kiara Maria Vieira Pinto. La libreta de salud de la persona mayor según la 

percepción de personas mayores en seguimiento en la estrategia de salud de la familia. 

2015. 55h. Disertación (Maestría en Enfermería) – Centro de Ciencias de la Salud, 

Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introducción: El envejecimiento de la población es una realidad global, incluso en  países en 

desarrollo nunca se ha tenido la oportunidad de vivir tantos años. Con este nuevo contexto 

demográfico, surgió la necesidad de desarrollar mecanismos jurídicos para guiar acciones 

sociales y de salud. Entre ellas, la Política Nacional de Salud para la Persona Mayor, marcada 

por el paradigma de la capacidad funcional y que trae junto a ella la Libreta de Salud de la 

Persona Mayor, que representa una herramienta para establecer un perfil de las personas 

mayores, identificando aquellos frágiles o en proceso de fragilidad, contribuyendo a la 

formulación de acciones de salud centradas en el envejecimiento con calidad. Objetivo: 

Conocer las representaciones sociales de las personas mayores acerca de la libreta de salud de 

la persona mayor  y su adhesión en el marco de la Atención Primaria. Metodología: Se trata 

de un estudio exploratorio descriptivo, de enfoque cualitativo, realizado en las instalaciones 

del Distrito Sanitario V, con la participación de 103 personas mayores con edad igual o 

superior a los sesenta años. El estudio se realizó entre julio y septiembre de 2014, respetando 

los criterios éticos de la Resolución 466/12 en lo cual los datos fueron recogidos a partir de 

entrevista semiestructurada contemplando cuestiones relacionadas a la utilización de la libreta 

de la persona mayor.  Los datos fueron sometidos a dos tipos de análisis: en el primero fue 

realizado  la Técnica de Análisis de Contenido Temática Categórico, que apuntó seis 

categorías: 1) soporte para el servicio; 2) herramienta de orientación para la persona mayor; 3) 

tipos de información sobre la salud; 4) descripciones de complicaciones en la salud; 5) tipos 

de vigilancia de la salud de la persona mayor; 6) instrumento de seguridad, configurando dos 

de las dimensiones de las representaciones sociales: informaciones o conocimientos sobre la 

libreta y el posicionamiento o actitud de las personas mayores hacia la libreta;  en el segundo 

análisis fueron analizados los datos con el apoyo de software Iramuteq 0.7, responsable por 

las imágenes o campo de representación sobre la libreta de salud de la persona mayor. 

Resultados: De las personas mayores encuestadas el 40,8% dijeron utilizar a la libreta, el 

48,5% dijeron que no la conocían y un 10,7% tenían la libreta pero no la utilizan. Un 83,5% 

de la muestra eran mujeres y el 78,6% tenían entre 60-70 años. Los resultados muestran 

representaciones de contenidos positivos acerca del uso dela libreta, señalando una buena 

aceptación de esta, aparte de su reconocimiento como una herramienta que facilita el 

seguimiento de la persona mayor definidos en las seis categorías. Las personas mayores 

representan la libreta como seguridad y protección. Las personas mayores que no utilizan la 

libreta justifican su no utilización por falta de información. Conclusión: El conocimiento de 

las representaciones sociales de las personas mayores en la libreta de salud fue importante 

para conocer lo que piensan las personas mayores sobre la libreta y la importancia de estas en 

la adhesión para el fortalecimiento de las acciones previstas en la Política Nacional de Salud 

de la Persona Mayor. 

 

PALABRAS CLAVE: Personas Mayores. Libreta de Salud de la Persona Mayor. Políticas 

Públicas. 
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Atualmente, o fenômeno do envelhecimento, é uma realidade mundial. A proporção de 

pessoas com sessenta anos ou mais é a faixa etária que mais cresce mundialmente. Entre 1970 

e 2025 espera-se um crescimento de 223%, ou seja, em torno de 694 milhões no número de 

pessoas mais velhas. Em 2025, haverá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas 

com mais de sessenta anos, até 2050, dois bilhões. A grande maioria desta população idosa 

estará concentrada nos países em desenvolvimento
 (1)

. 

Com este novo quadro demográfico, surgiu a necessidade do desenvolvimento e 

empreendimento de dispositivos legais para nortear ações sociais e de saúde, objetivando 

agregar essa parcela significativa da população, dentre eles: A Política Nacional do Idoso, o 

Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
 (2)

. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é marcada pelo paradigma da 

Capacidade Funcional, sendo lançada posteriormente a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

que representa um instrumento de delineamento do perfil dos idosos com idade igual ou 

superior a sessenta anos. Desta forma, auxiliando os profissionais da saúde no planejamento e 

cuidados da saúde dessa população, tornando-se assim, uma forte aliada da atenção básica, 

colaborando para a formulação de ações focadas no envelhecimento ativo e bem sucedido
 (3)

 

O Ministério da Saúde disponibilizou entre 2007 e 2010 treze milhões de cadernetas 

de saúde em todo o país. Em abril de 2007, a Paraíba recebeu 194.667 cadernetas de saúde 

para serem distribuídas nos 223 municípios e 29.770 para a capital, este número proporcionou 

uma abrangência de 72% dos idosos cadastrados na estratégia da saúde da família. Segundo 

os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, anualmente são enviados números satisfatórios 

de cadernetas de saúde para serem distribuídas nos municípios e na capital com objetivo de 

manter o acompanhamento dos idosos que já utilizam, bem como alcançar os idosos que serão 

cadastros
 (4)

. 

Neste sentido, constitui objeto deste estudo representações sociais sobre a Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), inseridos na 

Atenção Básica, uma vez que esta tem como função primordial propiciar um 

acompanhamento longitudinal das condições gerais do indivíduo idoso. Se por um lado, a 

Rede Básica procura priorizar ações preventivas às doenças e de proteção, promovendo a 

saúde, em contraposição com o modelo médico-hospitalar, que visa ações curativas; por 

outro, a caderneta de saúde viabiliza uma avaliação contínua, consubstanciando-se em um 

instrumento mais amplo que contempla as dimensões social, clínica, mental e funcional. 

Nesse viés, este instrumento permite, através da análise permanente, a identificação e 
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monitoramento das condições crônicas, promovendo o alerta aos profissionais envolvidos 

quanto à utilização de medicamentos potencialmente de risco para os idosos, além de 

possibilitar a avaliação ambiental nos domicílios destes idosos, objetivando a redução nos 

números de quedas 
(2)

.
 

Observa-se que, mesmo diante da importância da caderneta de saúde para o idoso, na 

prática, há uma falta de adesão por parte destes, embora o Ministério da Saúde venha 

investindo dinheiro e esforços para o seu uso em todo Brasil. Neste sentido, a investigação 

acerca do que obstaculiza uma real implementação da caderneta de saúde, suscita reflexões 

importantes que perpassam os aspectos objetivos/práticos. Um viés essencial é se conhecer as 

representações sociais sobre a caderneta de saúde do ponto de vista dos idosos para, então, 

aprofundar-se nas dimensões subjetivas que influenciam na adesão – ou não- do instrumento. 

Através do preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa torna-se possível 

classificar os idosos independentes, aqueles que mesmo sendo portadores de alguma afecção 

crônica, como: diabetes ou hipertensão arterial, mantêm-se ativos no ambiente familiar e no 

ambiente social, bem como classificar os idosos frágeis ou em processo de fragilização, ou 

seja, que apresentam designados por apresentarem determinadas condições especiais de saúde 

e, por isso, despertam o interesse dos profissionais envolvidos
 (5)

. 

Assim sendo, este estudo justifica-se pela importância de se conhecer o que pensam os 

idosos sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, em especial, para os que são atendidos 

nas Unidades de Saúde, permitindo-se assim, conhecer as reais razões do sucesso/insucesso 

do ponto de vista dos usuários, para, assim, conseguir afastar os motivos levantados pelos 

demais idosos para o seu não uso. 

Mediante o exposto, esta pesquisa torna-se relevante por permitir uma avaliação da 

adesão, a partir do usuário, no próprio serviço público de saúde, considerando suas 

experiências quanto ao uso, expectativas, percepções e representações, deste importante 

instrumento para a melhoria da qualidade da assistência à saúde da pessoa idosa. O 

delineamento do perfil dos idosos possibilita a elaboração das ações prioritárias e as 

estratégias que devem nortear a ação das Unidades de saúde e da rede como um todo, visando 

ao cumprimento dos objetivos, dentre eles, o de promover um envelhecimento com autonomia 

e qualidade. 

O interesse em explorar o uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa por idosos da 

Atenção Básica se justifica por ser um instrumento preconizado pelo Ministério da Saúde que 

tem investido pela melhoria dos serviços oferecidos aos idosos, no âmbito da Política 
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Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para incentivar o uso da Caderneta de Saúde pelos idosos 

nas Unidades de Saúde, uma vez que é um instrumento eficaz para um diagnóstico da situação 

do usuário e como forma de avaliar o tão desejado atendimento integral à saúde do idoso. 

Todavia, embora com todas estas ações o Ministério da Saúde se depara com uma adesão 

deficitária quanto ao uso deste mecanismo. 

Assim sendo, questiona-se: Quais as representações sociais de idosos atendidos nas 

Unidades de Saúde da Família sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa? Além disso, 

como tais representações influenciam na decisão de adesão ao instrumento? Assim, traçou-se 

como objetivo conhecer as representações sociais de idosos sobre a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa e suas influências na adesão pelos idosos no contexto da Atenção Básica. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Envelhecimento populacional e políticas públicas 

 

Em todos os países do mundo é fato concreto a modificação do perfil etário, pois 

historicamente o homem nunca teve tanta chance de alcançar a terceira idade
 (6)

. Pode-se 

retratar este processo como um círculo em que fica difícil identificar seu início e seu fim, 

trazendo repercussões econômicas e sociais consideráveis, tornando-se um desafio à 

sociedade, no sentido de não discriminar, integrar, proteger e valorizar o idoso
 (7)

. 

As reflexões envolvendo transformações no perfil etário da população têm sido objeto 

de estudo do universo acadêmico, especialmente dos estudiosos na área de geriatria e 

gerontologia. As mudanças significativas nos indicadores de saúde, tais como queda da 

fecundidade, da mortalidade e aumento da expectativa de vida, são fatores determinantes para 

o aumento do contingente de idosos no mundo
 (8)

. 

O envelhecimento, no âmbito biológico apresenta-se em cada ser humano de maneira 

única, singular. Se para cada órgão fosse calculado o decréscimo de sua capacidade, 

poderíamos interpretar a vida como uma etapa de declínio e falência progressiva. Entretanto, 

observa-se que se trata de um processo natural previsto na evolução dos seres vivos, assim, é 

cediço que a pessoa não necessariamente será incapaz pelo processo de envelhecimento
 (6)

. 

Indubitavelmente, a velhice designa uma fase da vida que requer atenção em saúde 

especializada, pois se trata de uma somatória de especificidades, portanto, se faz necessária a 

intervenção de profissionais especializados com propostas de ações diferenciadas, a fim de 

que o sistema ganhe efetividade e o idoso possa usufruir integralmente os anos 

proporcionados pelo avanço da ciência
 (9)

. 

O direito universal e integral à saúde, no Brasil, foi conquistado pela sociedade na 

Constituição de 1988 e reafirmado com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90
 (10)

.
 
A partir da promulgação da Constituição 

Federal, o Brasil experimentou novos paradigmas no setor da saúde incluindo os idosos e 

demais faixas etárias, amparados pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade, 

e pelas suas diretrizes organizativas, de descentralização, hierarquização, regionalização e de 

participação popular, determinados pelo Sistema Único de Saúde
 (6)

. 

Em paralelo à regulamentação do SUS, o país estrutura-se para responder as 

crescentes demandas de sua população que envelhece. Promulgada em 1994 e regulamentada 

em 1996, a Política Nacional da Pessoa Idosa (PNSI), assegura direitos sociais à pessoa idosa, 

proporcionando substratos favoráveis para a promoção de sua autonomia, integração e 
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participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diferentes níveis de 

atendimento do SUS
 (11)

. 

O surgimento desta política foi consequência da fomentação da sociedade em geral, 

após inúmeras reuniões da sociedade sociais em diferentes Estados brasileiros, nas quais 

participaram idosos ativos, aposentados, professores universitários, profissionais das áreas de 

geriatria e gerontologia e várias entidades representativas desse segmento, como exemplo da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG
 (6)

.
 

Em 2003, foi sancionada a redação final do Estatuto do Idoso, mais abrangente que a 

Política Nacional do Idoso, com novos dispositivos, sendo então determinado que os idosos 

gozem de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (...) assegurando-lhes por outros 

meios, todas as facilidades para preservação de sua saúde físico-mental, seu aperfeiçoamento 

moral e intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Há, assim, 

destaque para os direitos sociais garantidos e apregoados. Contudo, estes somente serão 

assegurados se a sociedade assumir a responsabilidade de permitir o resgate da cidadania das 

pessoas que contribuíram para a construção do nosso país
 (12)

. 

Tendo em vista a necessidade de políticas voltadas não só para as questões sociais, o 

Ministério da Saúde cria através da portaria Ministerial/GM de nº 1.395, a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), e dentre as ações relatadas destaca-se àquelas voltadas 

para as perdas funcionais e instrumentais presentes na população idosa em decorrência da 

longevidade e influenciada pelos diferentes estilos de vida adotados pelos idosos
 (11)

. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria de nº 2528 de 19 de outubro de 

2006) determina que a atenção Básica/Saúde da Família será a porta principal para a saúde da 

pessoa idosa, terá como referência a rede de serviços especializados de média e alta 

complexidade. Em fevereiro do mesmo ano, com a publicação do pacto pela vida, portaria nº 

399/GM, a saúde do idoso surge como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas 

de governo, tendo como objetivo principal a implantação da PNSPI buscando a atenção 

integral
 (11)

. 

A implantação das Políticas de Saúde Pública voltadas para a saúde da pessoa idosa no 

Sistema Único de Saúde (SUS) envolve atitudes diferenciadas, resgatando o idoso da 

condição de alvo passivo, para a posição de reconhecimento dos seus direitos, proporcionando 

igualdade de oportunidades e de tratamento em todos os aspectos da vida. A independência e 

a autonomia, pelo maior tempo possível, são metas a serem alcançadas na atenção à saúde da 

pessoa idosa
 (2)

. 
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Seguindo a formulação da PNSPI são definidas as seguintes diretrizes
 (11)

: 

a) Promoção do envelhecimento saudável voltado ao desenvolvimento de ações 

que orientem os idosos e as pessoas que estão envelhecendo em relação à importância da 

melhoria de suas habilidades funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de 

vida, bem como a eliminação de comportamentos nocivos à saúde, além de orientação aos 

idosos e seus familiares quanto aos riscos ambientais que propiciam  as quedas; 

b) Manutenção da capacidade funcional referente às ações com vistas à prevenção 

de perdas funcionais em dois níveis específicos, quais sejam 1) prevenção de agravos à saúde, 

que determinam ações voltadas para a imunização dos idosos; 2) Reforço de ações dirigidas 

para a detecção precoce de enfermidades não-transmissíveis com  a introdução de novas 

medidas, como a antecipação de danos sensoriais, utilização de protocolos para situações de 

risco de quedas, alteração de humor e perdas cognitivas, prevenção de perdas dentárias e 

outras afecções da cavidade bucal, prevenção de deficiências nutricionais, avaliação das 

capacidades e perdas funcionais no ambiente domiciliar e prevenção do isolamento social; 

c) Assistência as necessidades de saúde do idoso, extensiva aos âmbitos 

ambulatorial, hospitalar e domiciliar. No âmbito ambulatorial a assistência será embasada na 

consulta geriátrica fundamentada na coleta e no registro das informações. Para tanto, serão 

utilizadas escalas de rastreamento para a depressão, perda cognitiva e avaliação da capacidade 

funcional, assim como o encaminhamento correto para a equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. Dessa forma, espera-se alcançar um impacto expressivo na assistência, em 

particular na redução das taxas de internação hospitalar e em clínicas de repouso, bem como a 

diminuição de demanda aos serviços de emergência e aos ambulatórios de especialidades. 

Na assistência hospitalar, a idade será considerada um indicador na determinação da 

assistência ao idoso enfermo, e o estado funcional será o parâmetro mais adequado no 

estabelecimento de critérios específicos de atendimento. Idosos classificados como totalmente 

dependentes constituirão o grupo enquadrado no conceito de vulnerabilidade. Os serviços de 

saúde deverão estar preparados para identificá-los e promover-lhes assistência diferenciada e 

pautada na participação de diferentes profissionais da área da saúde. A tentativa de 

reabilitação desses pacientes deve ser privilegiada antes e durante a hospitalização, para evitar 

internações prolongadas que aumentam a carga de sofrimento do idoso, bem como oneram os 

custos dos serviços de saúde. 

A assistência domiciliar constituirá estratégia importante para diminuir o custo da 

internação, pois é menos onerosa do que a internação hospitalar. O atendimento ao idoso 
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enfermo, residente em instituições, terá a mesma característica da assistência domiciliar. A 

implantação do hospital dia-geriátrico, cuja finalidade é da assistência ao idoso durante o dia, 

com equipe especializada e de orientação aos cuidadores, dispensa assim, a permanência 

prolongada dos idosos no ambiente hospitalar, e, por isso, deverá ser estimulada, pois terá 

como objetivo viabilizar a assistência técnica adequada para pacientes.  

Ainda como diretrizes da PNSPI mencionam-se as seguintes: 

a) Reabilitação da capacidade funcional comprometida com foco especial na 

reabilitação precoce, ou seja, prevenir a evolução e recuperar a perda funcional incipiente, de 

forma a evitar que as limitações das capacidades funcionais avancem e amenizando as 

limitações. Para tanto, será necessário o envolvimento de uma equipe multiprofissional; 

b) Capacitação de recursos humanos especializados, os quais constituem 

diretrizes que perpassarão todas as demais definidas nesta política, configurando mecanismos 

de articulação intersetorial, de forma que o setor saúde possa dispor de pessoal de qualidade e 

quantidade adequadas, e cujo provimento é de responsabilidade das três esferas do governo. O 

trabalho articulado com o Ministério da Educação e as Instituições de Ensino Superior (IES) 

deverá ser viabilizado por intermédio de recursos humanos em saúde, de acordo com as 

diretrizes aqui fixadas. Estes centros serão preferencialmente localizados em IES e terão 

atribuições específicas, conforme as características de cada instituição. 

A indicação dos centros deverá ser estabelecida pelo Ministério da Saúde de acordo 

com as necessidades identificadas no processo de implantação dessa política nacional. A 

capacitação tentará preparar os recursos humanos para a operacionalização de um conjunto 

básico de atividades, tais como a prevenção de perdas, a manutenção e a recuperação da 

capacidade funcional e o controle dos fatores que interferem no estado de saúde da pessoa 

idosa, entre outras; 

c) Apoio do desenvolvimento de cuidados informais, que busca o aprimoramento 

de parcerias entre profissionais da saúde e as pessoas próximas aos idosos responsáveis pelos 

cuidados diretos, necessários à manutenção das atividades da vida diária e pelo seguimento 

das orientações emitidas pelos profissionais. Tal parceria, apontada nos estudos e pesquisas 

sobre o envelhecimento com dependência, configura a estratégia mais atual e menos onerosa 

para manter e promover a melhoria da capacidade funcional dos idosos. 

Para o desempenho das atividades de cuidado aos idosos dependentes, as pessoas 

envolvidas deverão receber dos profissionais de saúde os esclarecimentos e as orientações 

necessárias, inclusive em relação à doença crônico-degenerativo a qual o cuidador está 
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eventualmente lidando, bem como informações sobre como acompanhar o tratamento 

prescrito. Nesse sentido, o modelo de cuidados domiciliares, antes restrito à esfera privada e à 

intimidade das famílias, não poderá ter como única finalidade baratear custos ou transferir 

responsabilidades, mas, também, atender às demandas de orientação, informação e assessoria 

de especialistas; 

d) Apoio aos estudos e pesquisas, que será de responsabilidade dos Centros 

colaboradores de Geriatria e Gerontologia, assegurando-se as áreas de conhecimento de suas 

especialidades. Com apoio financeiro das agências de Ciência e Tecnologia regionais e/ou 

federais, estes centros deverão organizar seu corpo de pesquisadores e atuar em uma ou mais 

linhas de pesquisa com o objetivo de gerar informações para subsidiar as ações de saúde 

dirigidas à população de mais de 60 anos de idade. Os Ministérios da Saúde e da Ciência e 

Tecnologia serão os articuladores, com vistas a garantir a efetividade de ações programadas 

de estudos e pesquisas desta PNSPI. 

Na perspectiva de superar as dificuldades encontradas para a implementação das 

diretrizes da PNSPI, os gestores do SUS assumem o compromisso público da Construção do 

Pacto pela Saúde 2006, enfatizando as necessidades de saúde da população. Assim, tal pacto é 

composto por três outros, quais sejam: Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e Pacto de 

gestão do SUS. 

O Pacto pela vida está fundamentado num conjunto de compromissos sanitários 

expressos em objetivos de processos resultantes da análise da situação de saúde do país e das 

prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. 

A saúde do idoso é estabelecida como uma das principais prioridades no pacto pela 

vida, tendo em vista o crescimento significativo desta população. A área técnica elaborou 

estratégias com base nas diretrizes, mantendo o foco no envelhecimento com qualidade. 

Dentre elas
 (13)

: 

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, direcionada para os idosos, em que o 

preenchimento é realizado pelos profissionais da equipe de saúde, que receberam treinamento 

para abordar os idosos e realizar os registros. 

O Caderno de Atenção Básica, direcionado para os profissionais da equipe de saúde 

que atuam na atenção básica, objetivando facilitar o manuseio dos registros relativos à saúde 

do idoso. 

O Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, realizado 

pela equipe técnica em parceria com uma instituição de pesquisa. O curso foi elaborado no 
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sentido de divulgar as especificidades da saúde do idoso contribuindo para a formação dos 

profissionais da rede do SUS. 

O Curso de Gestão em Envelhecimento, com o objetivo de qualificar profissionais de 

nível superior que tenham interesse em atuar na direção de serviços e programas de saúde que 

atendam a população idosa como apoio a implantação da PNSPI. 

As Oficinas Estaduais de Prevenção de Osteoporose, com objetivo de propor diretrizes 

a serem aplicadas nos Estados e Municípios para melhor orientar profissionais e pacientes em 

relação à osteoporose. As propostas e objetivos das referidas oficinas estão de acordo com a 

meta de redução do número de internações por fratura. 

Ações desenvolvidas em parcerias com outras áreas, como acolhimento, assistência 

farmacêutica, atenção domiciliar, imunização, Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

DST/Aids. 
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2.2 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

 

Em 2003, Veras
 (14)

 mostrou um estudo que evidenciava a necessidade da identificação 

correta dos distúrbios presentes nos idosos, com o propósito de um diagnóstico correto e 

encaminhamento do idoso para outras especialidades quando necessário. Mostrou ainda, a 

necessidade da criação de um instrumento com evidências preliminares de eficácia, em que o 

aspecto da fragilização já era citado e observado pós-classificação dos idosos. 

Antes do adoecimento orgânico, o idoso apresenta alguns sinais clínicos que podem 

ser facilmente detectados pelo profissional da saúde, neste momento a utilização e o 

preenchimento correto são de extrema importância para a delimitação do perfil deste 

indivíduo. Segundo Veras
 (15)

,
 
o método epidemiológico tem demonstrado ser um instrumento 

capaz de fornecer os dados essenciais para o planejamento, implementação dos serviços, 

como também na definição das prioridades. Em relação à população idosa, vários estudos 

utilizando-se da coleta de informações por meio do questionário, mostraram-se de grande 

valia para a determinação dos eventos e controle de problemas sociais e de saúde da pessoa 

idosa, portanto, são importantes os documentos que subsidiam o conhecimento do real estado 

de saúde da pessoa idosa, além de estudos que utilizam questionários e demais formas de 

análise.  

A Caderneta de Saúde foi construída para delimitação do perfil dos idosos assistidos 

pela Estratégia Saúde da Família, assumindo um papel de grande relevância, pois, ela 

representa um instrumento de cidadania, fornecendo parâmetros para estudos e para o 

conhecimento mais aprofundado desta população
 (2)

. 

Este documento contempla as seguintes informações: apresentação; dados de 

identificação como: situação de moradia, com quem mora, indicação de quem cuida; situação 

de saúde; problemas de saúde atuais; medicamentos usados; outras informações (número de 

internação, quedas, alergia e outros); observações; vacinas; serviços e telefones úteis; agenda 

de consultas; controle de PA; controle de peso; controle de glicemia e anotações importantes. 

A Caderneta de Saúde deve ser preenchida no momento da realização da visita 

domiciliar pelos agentes comunitários de saúde, onde haja um morador com 60 anos ou mais, 

ou na Unidade de Saúde quando o idoso for para a consulta, por qualquer profissional da 

equipe. O manual de preenchimento, para que a marcação seja feita da forma mais proveitosa 

possível, é entregue previamente a estes profissionais, juntamente com a justificativa da 

importância da utilização da caderneta de saúde pelos idosos
 (16)

.  
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A marcação deve ser realizada a partir das informações obtidas através do idoso. A 

identificação dele, juntamente com a numeração dos seus documentos, fazem a abertura da 

caderneta de saúde; grau de escolaridade, assim como a ocupação antes de aposentar, a 

aposentadoria e a ocupação após a aposentadoria. 

Os dados referentes aos hábitos prejudiciais à saúde, como o fumo, o álcool e o 

sedentarismo, são elencados na caderneta de saúde, pois eles são investigados para utilizarem 

no momento da orientação referente à adoção de modos saudáveis de vida. O indivíduo com 

mais de 75 anos é considerado frágil, também será assim considerado ou considerado em 

processo de fragilização se morar sozinho ou se já recebeu algum tipo de cuidado. Ademais, 

busca-se fomentar a existência de uma rede de apoio, seja intrafamiliar, seja na comunidade, 

relativamente ao preenchimento dos itens que contemplam os dados das pessoas que estão 

aptas a cuidar do idoso, caso ele precise. 

O espaço da observação é reservado para o registro da existência de alguma limitação 

para a locomoção, assim como, o tipo de auxílio que o idoso necessita. Estas informações são 

elementos essenciais para compor um diagnóstico de seu risco social e conhecer o grau de 

independência do idoso. 

A autopercepção da saúde por parte das pessoas idosas é um indicador de risco. Este 

item deve ser preenchido a cada seis meses, possibilitando o acompanhamento da observação 

do idoso diante de sua saúde. 

A saúde é entendida pelos idosos de um modo geral, como ter autonomia no exercício 

de competências funcionais demandadas pela sociedade, tais como capacidade de responder 

as obrigações familiares e capacidade de desempenhar papéis sociais
 (17)

. No momento em que 

o idoso não se considera livre de doenças, mas como um sujeito capaz de agir sobre o 

ambiente, ele está numa classificação de saúde de boa qualidade. 

Aquele idoso que considera seu estado de saúde como ruim ou muito ruim, é 

considerado uma pessoa idosa frágil ou em processo de fragilização. Os problemas de saúde 

devem ser registrados, independente de configurarem um sinal, sintoma ou uma doença 

propriamente dita. Relatando cinco ou mais “doenças”, o idoso será considerado frágil ou em 

processo de fragilização. 

A utilização de medicamentos é um item de grande ênfase na caderneta de saúde. O 

idoso que mencionar a utilização de cinco ou mais medicamentos será considerado frágil. 

Sem deixar de ressaltar o preenchimento do quadro referente as internações, uma a duas 

internações por ano, conferem fragilidade ao idoso.   
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Segundo Nascimento
 (18)

 o idoso muitas vezes é alvo de uma medicação, abusiva e às 

vezes desnecessária, o que causam efeitos adversos pelo mecanismo de interação 

medicamentosa, podendo levar até a morte. A queda é um evento comum e muito temido pela 

maioria dos idosos, devido as suas consequências desastrosas
 (19)

.
 
O relato de quedas deve ser 

explorado pelos profissionais que preenchem a caderneta de saúde, pois se trata de um 

importante marcador do declínio da capacidade funcional do idoso. Independente da causa da 

queda, o idoso que referir ter caído duas ou mais vezes no mesmo ano, será considerado frágil 

ou em processo de fragilização.  

No item que interroga a presença de alergia ou intolerância aos medicamentos, 

alimentos ou agentes ambientais não declaram fragilidade ao idoso, mas são considerados 

importantes, uma vez que em caso de perda da consciência, o dado encontra-se registrado na 

caderneta de saúde. 

O quadro do preenchimento das vacinas deve ser sempre considerado, favorecendo o 

controle delas. Estão também listadas as dicas para o envelhecimento ativo, orientações 

quanto à sexualidade, assim como dicas de alimentação saudável. 

A diabetes está entre as doenças crônicas que representam um grave problema de 

saúde pública, intimamente relacionada ao aumento da morbimortalidade geral desta 

população, reduzindo a expectativa de vida em praticamente uma década 
(20)

. 

A hipertensão tem como característica principal ser uma doença multifatorial, o 

desenvolvimento e a implementação de estratégias de intervenção, em particular, àquelas de 

educação em saúde envolvem uma ótica ampla na qual devem ser considerados aspectos 

individuais e coletivos 
(21)

. 

O controle glicêmico e o controle dos níveis pressóricos assumem um papel 

imprescindível na composição da caderneta de saúde, mantendo, desta forma os profissionais 

da equipe sempre informados das variações que possam aparecer. O controle do peso também 

assume um papel importante, uma vez que as alterações observadas neste item designam 

vulnerabilidade para várias afecções. 

Segundo Sampaio
 (22)

,
 
os sinais clínicos apresentam baixa especificidade para a 

identificação de problemas nutricionais no indivíduo idoso. Mas, sabe-se que a avaliação 

nutricional é de extrema importância, a qual deve considerar as especificidades de cada 

indivíduo idoso, já que este é parte de um grupo heterogêneo. Assim, a carência nutricional 

como o excesso de peso devem ser considerados.  
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No item final abre-se um espaço para o idoso relatar outras informações que 

considerar importantes. 

A Caderneta de saúde preenchida possibilita identificar o idoso frágil ou em processo 

de fragilização. Uma vez identificados, estes indivíduos devem ser referenciados à Unidade 

de Saúde, para que sejam submetidos a uma avaliação mais detalhada do seu estado de saúde 

e beneficiados por ações específicas de recuperação e promoção da saúde 
(3)

. 

As informações são imprescindíveis para auxiliarem os profissionais da saúde no 

planejamento e cuidados desta população, sem esquecer que elas fornecerão subsídios para os 

estudos que servirão de base para a elaboração das Políticas Públicas, focadas no 

envelhecimento ativo e bem sucedido. 

A revisão e a atualização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa tiveram como ponto 

de partida as sugestões dadas pelos coordenadores da atenção ao idoso, das diversas regiões 

do país  envolvendo especialistas em saúde do idoso da Unati (Rio de Janeiro), UNB 

(Universidade de Brasília) e Centro de Referência do Idoso (Universidade Federal de Minas 

Gerais). A partir destes resultados, as mudanças e adaptações foram acatadas pelo Ministério 

da Saúde para a próxima edição da Caderneta de Saúde, que será entregue em todo território 

nacional 
(23)

. 

Para tanto, o processo de revisão deste instrumento tem sido amplamente discutido 

com parceiros estratégicos das diversas áreas do Ministério da Saúde, e também com outras 

instâncias, para que seja efetivado o uso da caderneta. Esta nova proposta conta com alguns 

diferenciais, como: possibilitar a identificação dos idosos por meio do índice de 

vulnerabilidade cinético-funcional, monitoramento das doenças crônicas e da utilização de 

medicamentos potencialmente de risco para os idosos.  

O processo de reformulação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa constou de várias 

etapas, dentre elas, testes de campo, em que o documento foi averiguado em Unidades de 

Atenção Básica de diferentes regiões metropolitanas. Em seguida, sendo submetido ao 

colegiado SPI, durante o qual recebeu sugestões de conteúdo e estratégias de distribuição 
(23)

. 

Em março de 2014, o Ministério da Saúde através do COSAPI (Coordenação de Saúde 

da Pessoa Idosa) lançou a “Consulta Pública” para que o público e órgãos competentes 

opinassem sobre a nova versão da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

A consulta pública já vem sendo utilizada pelo Ministério de Saúde nas suas 

contribuições, tanto de setores especializados, quanto da sociedade em geral, sobre as 

políticas e os instrumentos legais que irão orientar as diversas ações de saúde no país. 
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2.3 Representações sociais  

 

A Teoria das Representações Sociais compreende um aporte teórico importante nos 

diferentes estudos no campo da saúde pela sua dimensão prática a partir de uma abordagem 

subjetiva, permitindo que os sujeitos se coloquem frente a objetos conflituosos que 

direcionam tanto a comunicação quanto a orientação de comportamentos e práticas de saúde 

contextualizadas. 

No campo de saúde, o seu foco tem sido utilizado para identificar representações 

sociais sobre um determinado objeto social, em vista de utilizar tais representações nas 

práticas de saúde para subsidiar ações socioeducativas enquanto formas de justificar as 

tomadas de posição dos sujeitos frente aos objetos, produzindo conhecimentos sobre o objeto 

representado. 

Moreira 
(24)

 evidencia a importância das Representações Sociais na compreensão das 

práticas de saúde, uma vez que se constituem em sistemas de interpretação da realidade e, por 

isso, regem as relações dos indivíduos com o mundo e com os outros, orientando os seus 

comportamentos e as suas relações sociais. 

As Representações Sociais são, pois, saberes utilizados pelas pessoas em seu cotidiano 

e também comportam visões compartilhadas pelos grupos que determinam condutas 

desejáveis ou admitidas em um espaço de comunicação, povoado de ideias e valores. Pode-se 

dizer que modelam o mundo ou tornam familiar àquilo que é estranho ou distante, 

possibilitando a constituição de uma lógica e organização da vida cotidiana
 (25)

.  

Essa teoria permite conhecer as práticas sociais e de comunicação dos idosos, bem 

como eles elaboram e compartilham desses conhecimentos, utilizando-os como referência nas 

comunicações inter/intragrupos, além dos modelos de orientações comportamentais, afetivas e 

avaliativas no contexto social no qual se encontram inseridos
 (26)

.  

A Teoria das Representações Sociais abriu um novo campo de investigação, na 

tentativa de compreensão quer da apropriação, quer da difusão do conhecimento relativo aos 

aspectos diversos da vida, sendo esse conhecimento construído e compartilhado pelos 

membros de uma sociedade como mini teorias a partir de conhecimentos do sensu
 (27)

. 

Jodelet
 (28) 

define as representações sociais como formas de conhecimentos elaboradas 

socialmente e partilhadas, apresentando um alcance prático, concorrendo assim, para a 

construção de uma realidade comum a um dado conjunto social, assinalando em que contexto 

social as pessoas e os grupos estão inseridos, a comunicação que se estabelece entre eles, os 
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quadros de apreensão fornecidos pela bagagem cultural destes, além dos códigos, valores e 

ideologias ligadas às posições ou participações sociais específicas desses indivíduos. 

Para Moscovici
 (29)

 as representações, em sua gênese, produzem e reproduzem 

conhecimentos que são partilhados na criação de novas representações, considerando-as, por 

um lado, (re) construções da realidade, retirando-lhes a visão pré-estabelecida e estática e 

introduzindo uma visão dinâmica, móvel e plástica. Por outro lado, as representações sociais 

são ainda consideradas como fenômenos responsáveis pelas explicações, em oposição às 

representações coletivas, tornando desnecessária qualquer análise posterior. 

A construção das Representações Sociais ocorre mediante dois processos 

sociocognitivos: a ancoragem e a objetivação. Então, segundo Moscovici
 (29)

, encontraremos 

nome para fenômenos inclassificáveis, através de nossa capacidade de imaginação e de 

representação, fomentando processos em que as regulações sociais normativas são inerentes 

ao funcionamento cognitivo. 

A objetivação vai tornar concreto o que é abstrato, isto é, mostrar como os elementos 

da representação se organizam e, ao mesmo tempo, como adquirem a imagem de algo que é 

visto como natural. É descrita como transformação de algo abstrato em algo concreto.  

A ancoragem consiste na integração cognitiva do objeto representado no sistema de 

pensamento pré-existente e nas transformações que se desenvolvem em função dela. 

Fundamenta-se na maneira pela qual as informações novas são integradas e transformadas 

num conjunto de conhecimentos socialmente estabelecidos, em rede de significações 

socialmente disponíveis para interpretar o real e, em seguida, são reincorporadas na qualidade 

de categorias, servindo de guia à compreensão e ação,
 

ou de forma mais clara, na 

incorporação de novos elementos de saber numa rede de categorias mais familiares.
 

Na construção das representações sociais, cada universo apresenta três dimensões: a 

atitude, a informação e o campo de representação ou imagem. A atitude corresponde à 

orientação global, favorável ou desfavorável ao objeto da representação. A informação se 

refere à organização dos conhecimentos que o grupo possui a respeito do objeto. Finalmente, 

o campo de representação, remete à ideia de imagem, ao conteúdo concreto. Essas três 

dimensões das Representações Sociais fornecem a visão global de seu conteúdo e sentido. 

Moscovici 
(27)

 afirma que as Representações Sociais são fenômenos psicossociais que 

tem as seguintes funções: 

a) Função do saber: permite compreender e explicar a realidade em que os sujeitos 

sociais adquirem conhecimento, integrando-os de modo assimilável para eles. A função de 
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saber remete para a atribuição de significado conseguida através das representações sociais, 

uma vez que é por intermédio delas, que o indivíduo analisa, procura compreender e explicar 

a realidade que o cerca, para atribuir um significado às experiências sociais e ao meio. 

b) Função de orientação: guia de comportamentos e práticas, uma vez que se 

consubstancia por ser prescritiva de comportamentos ou de práticas obrigatórias, definindo o 

que é lícito, tolerável ou inaceitável em um contexto social, modelando o comportamento 

individual e coletivo. 

c) Função identitária: define a identidade, permitindo a proteção da especificidade dos 

grupos em que se situam os sujeitos sociais, bem como dos grupos dentro do campo sócio-

pessoal, compatível com as normas e valores historicamente determinados.  

d) Função justificadora: permite a justificativa das tomadas de posição e dos 

comportamentos, possibilitando aos sujeitos a explicação, bem como a justificativa de suas 

condutas em uma situação ou em face de seus pares.  

Considerar as Representações Sociais como um processo destaca o seu papel na 

tentativa de tornar o mundo inteligível para o sujeito. Enquanto produto, a Representação 

Social não se limita a ser uma mera reprodução do real, pois há todo um processo 

interpretativo e constitutivo, de modelização, simbolização e expressão dos diversos objetos 

sociais, em que intervém o processo de construção de um saber comum
 (30)

. 
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3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, centrado no referencial teórico-

metodológico da Teoria das Representações Sociais, por se fundamentar em uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e compartilhada por um grupo social com o objetivo de 

orientar a prática, concorrendo para uma realidade comum ao referido conjunto social
 (31)

. 

 

3.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado nos domicílios dos idosos cadastrados em doze Unidades de 

Saúde da Família do Distrito Sanitário V, nos locais dos grupos de convivência, nas próprias 

Unidades de Saúde, em João Pessoa, Paraíba-Brasil. Com uma população composta por 

118.136 habitantes, a escolha deste distrito deveu-se ao número significativo de idosos 

cadastrados: 7.107 idosos 
(32)

 (2.687 homens e 4.420 mulheres). Ressalte-se ainda que tal 

população está distribuída em 20 bairros; com 18 Unidades de Saúde da Família (USF), 02 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Em relação 

à Estratégia Saúde da Família, o distrito tem uma cobertura de 39% da população, com 58.673 

pessoas cadastradas em 2008, perfazendo um total de 12.782 famílias cadastradas
 (32)

. 

 

3.3 População e amostra 

 

Participaram do estudo 103 idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 

60 anos, que aceitaram fazer parte da pesquisa, escolhidos aleatoriamente de uma demanda 

espontânea durante o período de coleta, realizada entre junho e setembro de 2014. 

 

3.4 Instrumentos e coleta de dados 

 

Para coleta dos dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada composta por partes: 

a primeira contemplou o Teste da Associação Livre de Palavras (TALP) com o termo indutor: 

“Quando penso em Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, lembro-me de....”. A segunda parte 

foi composta por questões sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e, a terceira parte, 

envolveu os dados sociodemográficos. 

A coleta foi realizada nos domicílios dos idosos cadastrados nas Unidades de Saúde, 

nos locais dos grupos de convivência ou na própria Unidade de Saúde, após contato com o 

gerente da Unidade de Saúde. Após a apresentação dos objetivos da pesquisa, o entrevistado 



35 

 

era convidado a participar da pesquisa após assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE). 

As entrevistas ocorreram de acordo com a disponibilidade dos idosos tanto nos 

domicílios, com o auxílio dos agentes comunitários de saúde, quanto nos locais dos grupos de 

convivência e na própria unidade de saúde. A entrevista foi feita com uso do gravador de voz 

com uma duração média de trinta a quarenta minutos, a partir da disponibilidade dos agentes 

comunitários de saúde, com duas visitas semanalmente agendadas, para cada Unidade de 

Saúde. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos a dois tipos de analise: na primeira, realizou-se a Técnica 

de Análise de Conteúdo Temática Categorial
 (33)

; na segunda análise, os dados foram 

analisados com o apoio do software Iramuteq 0.7, responsável pelas imagens ou campo de 

representação sobre a Caderneta de Saúde do Idoso. 

A técnica de Análise de Conteúdo seguiu as seguintes etapas: A primeira denominada 

de Pré-análise foi também subdividida em fases, quais sejam, a. Leitura flutuante do material 

(entrevistas) para conformação do corpus, formado pelas 103 entrevistas. b. Seleção da 

técnica a ser aplicada ao corpus, para este estudo optou-se pela Técnica de Análise de 

Conteúdo Temática Categorial (TACTC) como a mais indicada para os objetivos propostos. c. 

Seleção das unidades de análise: em que se elegeu como a unidade de contexto o parágrafo e, 

como unidade de registro, a frase. d. Preparação do material.  

A segunda etapa Exploração do material demandou também subdivisões: a. 

Aplicação da técnica escolhida; b. Registro; c. Codificação; d. Recorte; e. Classificação; f. 

Processo de categorização indutivo (a posteriori, neste caso, foi a posteriori) emergindo seis 

categorias: Suporte para o atendimento; Instrumento de orientação para o idoso; Tipos de 

informações sobre a saúde; Descrições de intercorrências de saúde; Formas de 

acompanhamento da saúde do idoso e Instrumento de segurança, responsáveis por duas 

dimensões das Representações Sociais: as informações ou conhecimentos dos idosos sobre a 

caderneta de saúde e o posicionamento ou atitude dos idosos frente à caderneta de saúde;  

A penúltima subdivisão da segunda etapa foi considerada como: g) Validação e 

Inferência; seguida da última subdivisão, h) Tratamento dos dados e Interpretação, 

subsidiados na Teoria das Representações Sociais. Na segunda análise, os dados foram 

considerados a partir do apoio do software Iramuteq, versão 0.7 alfa 3, desenvolvido por 
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Ratinaud
 (34)

, a partir de um corpus formado por 103 TALP, correspondente às 103 Unidades 

de Contexto Iniciais (UCIs). Obteve-se um aproveitamento de 84.47% do corpus, perfazendo 

o conjunto textual analisado originando as imagens ou campo de representação sobre a 

Caderneta de Saúde do Idoso. 

Os dados sociodemográficos foram analisados através da estatística descritiva básica, 

com o auxílio do programa informático Excel – 2010, constituindo o perfil dos idosos do 

estudo com as variáveis descritivas: sexo, idade, escolaridade e religião. 

Os resultados das análises são apresentados em tabelas, quadros, figura e unidades de 

falas, interpretados no referencial teórico das Representações Sociais. 

 

3.6 Questões éticas 

 

O projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS, com o CEP/HULW nº 

261/09 com CAEE 0182.0.126.000-09 e homologado em reunião do colegiado do Programa 

de Pós Graduação de Enfermagem em maio de 2014. Sendo respeitados os princípios éticos 

que constam na Resolução 466/2012, que regem as pesquisas que envolvem seres humanos, 

assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido do Conselho Nacional de Saúde
 (35). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no olhar de idosos atendidos na Estratégia 

Saúde da Família 

 

4.1.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos do estudo, constituído de 103 idosos, sendo 83,5% mulheres na faixa etária 

de 78,6% (60-70 anos), 45,6% tinham o ensino fundamental incompleto e 79,6% professaram 

a religião católica (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Perfil dos idosos. 

    Frequência 

Variável Categoria Absoluta (n) Relativa (%) 

Sexo 
Masculino 17 16,5 

Feminino 86 83,5 

Idade 

60 – 70 anos 81 78,6 

71 – 80 anos 16 15,5 

+80 anos 6 5,8 

Escolaridade 

Analfabeto 30 29,1 

Ensino fundamental incompleto 47 45,6 

Ensino fundamental completo 7 6,8 

Ensino médio incompleto 7 6,8 

Ensino médio completo 4 3,9 

Ensino superior incompleto 1 1 

Ensino superior completo 7 6,8 

Religião 

Católica 82 79,6 

Evangélica 17 16,5 

Sem religião 2 1,9 

Outros 2 1,9 

   

Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

Há predominância do sexo feminino no grupo pesquisado, corroborando com os 

números do PNAD
 (36)

, que mostraram o aumento da expectativa de vida da população 

brasileira. Tal aumento progressivo diferencia-se entre homens e mulheres, assim como 
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observado por Kuchemann
 (37)

 que relatou que no mundo, o número de mulheres com idades 

superiores há sessenta anos é maior do que dos homens. 

 Em média as mulheres vivem cerca de sete anos a mais que os homens, colaborando 

para o processo de feminização. Também presente nos estudos de Torres
 (38)

, que mostraram 

que a longevidade feminina tem sido atribuída a menor exposição a determinados fatores de 

risco, notadamente quanto ao trabalho, bem como a menor prevalência de tabagismo e uso de 

álcool, diferenças ainda quanto à atitude em relação a doenças e incapacidades e por último, 

uma maior cobertura de assistência gineco-obstetrícia. 

Quanto à faixa etária a maior predominância foi a de 60 -70 anos, os dados do PNAD
 

(36)
 mostraram um crescimento da população mais idosa, ou seja, com mais de 70 anos, porém, 

o intervalo entre 60 – 69 anos ainda soma o total de 54% da população brasileira idosa. 

Quanto à escolaridade, evidencia-se que a maioria disse ter ensino fundamental 

incompleto e 29,1 afirmaram não serem alfabetizados. Fato este coerente com o que tem sido 

observado em outros estudos desenvolvidos com a população idosa. Pacheco e Santos
 (39) 

relataram que as dificuldades de acesso à educação eram bem maiores décadas atrás, quando 

comparadas com os dias atuais, porém o número de idosos não alfabetizados ou com baixos 

níveis de escolaridade ainda é bastante alto. 

No tocante à religião, a católica prevaleceu, corroborando com os dados do IBGE
 (36)

, 

que apontam a religião católica como predominante e que a religiosidade é maior para as 

mulheres e para as pessoas com idades mais avançadas. 

 

4.1.2  Representações sociais sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

 

Este estudo centra-se nas dimensões das Representações Sociais - conhecimento ou 

informação, atitude ou posicionamento dos idosos frente ao objeto e as imagens ou campo de 

representação
 (27)

 a partir de uma análise de idosos atendidos em unidades de saúde sobre a 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa em que se priorizam as suas falas. 

Com relação ao conhecimento da caderneta de saúde, Tabela 2, e ao uso, pode-se 

observar que 48,5% dos idosos desconhecem a caderneta, seguido de 40,8% que utilizam e 

10,7% possuem e não utilizam. 
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Tabela 2 - Conhecimentos/Informações e Posicionamento/Atitude dos idosos frente à 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

Posicionamento do idoso  
Frequência 

Absoluta (n) Relativa (%) 

Utiliza  42 40,8 

Desconhece 50 48,5 

Possui, mas não utiliza 11 10,7 

Total 103 100,0 

Fonte:Pesquisa do autor, 2014. 

 

Os resultados demonstram que parcela significativa, qual seja, 48,5% do total da 

amostra, disseram desconhecer a caderneta de saúde da pessoa idosa, denotando um absoluto 

desconhecimento acerca do instrumento e de sua importância. 

Os idosos que disseram utilizá-la faziam parte das Unidades de Saúde onde as 

cadernetas de saúde eram exigidas no momento do atendimento. Eles demonstraram 

entendimento acerca da importância do uso da caderneta de saúde da pessoa idosa enquanto 

instrumento para acompanhamento das condições patológicas. 

Os idosos que relataram possuir a caderneta de saúde sem fazer uso dela, pontuaram 

não haver uma exigência por parte das Unidades de Saúde quanto ao uso do documento para a 

ocorrência do atendimento, bem como demonstraram não entender a importância do emprego 

da caderneta de saúde da pessoa idosa.  

 

Quadro 1- Descrições das categorias a partir da Análise de Conteúdo centrada nas falas dos 

idosos acerca da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

CATEGORIAS 

 

DESCRIÇÕES 

 

DIMENSÕES DAS 

REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS 

Categoria1: Suporte para o 

atendimento 

Contempla as unidades de análise sobre a 

importância da caderneta no atendimento do idoso 

na USF. 

POSICIONAMENTO OU 

ATITUDE 

Categoria2: Instrumento de 

orientação para o idoso 

 

Compreende as unidades de análise em que os 

idosos afirmam ser a caderneta um instrumento 

valioso para orientação em saúde. 

POSICIONAMENTO OU 

ATITUDE 

Categoria 3: Tipos de 

informações sobre a saúde 

Correspondem as unidades de análise em que os 

idosos falam do uso da caderneta com informações 

sobre a saúde. 

CONHECIMENTOS OU 

INFORMAÇÕES 

Categoria4: Descrições de 

intercorrências de saúde 

Aborda as unidades de análise em que os idosos 

descrevem intercorrências de saúde. 

CONHECIMENTOS OU 

INFORMAÇÕES 
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Categoria 5: Formas de 

acompanhamento da saúde do 

idoso 

Ressalta nas unidades de análise em que os idosos 

descrevem diferentes formas de acompanhamento 

da saúde. 

CONHECIMENTOS OU 

INFORMAÇÕES 

Categoria6:Instrumento de 

segurança 

 

Destaca as unidades de análise em que os idosos 

falam da caderneta como um recurso de segurança. 

CONHECIMENTOS OU 

INFORMAÇÕES 

 

Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

4.1.2.1 Posicionamento ou atitude dos idosos frente à Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

 

Categoria 1: Suporte para o atendimento. 

 

Os idosos consideram a caderneta de saúde um suporte para atendimento: 

[...] tive a oportunidade de ler a caderneta do idoso e ver sua importância, pois fala 

sobre os direitos da pessoa idosa [...]é importante porque diz o que deve fazer para 

prevenir as doenças [...](Idosos: 23; 41; 52; 68). 

 

Nas falas sobre o suporte para atendimento, os idosos associam a caderneta de saúde 

como uma forma de orientação mais enfática quanto à prevenção das doenças, fator este de 

extrema importância para os idosos. Segundo Oliveira et al
 (40)

, que relatam em seu trabalho a 

maior vulnerabilidade dos idosos aos desfechos clínicos diversos. Assim, estes processos, 

quando identificados tardiamente, dificultam a aplicação de intervenções preventivas e/ou 

condutas que possam amenizar os processos patológicos já instalados.  

 

Categoria 2: Instrumento de orientação para o idoso 

 

Os idosos demonstram um posicionamento frente ao uso da caderneta de saúde 

considerando um instrumento de orientação:  

[...] é um documento confiável [...] anoto todos os dados dos meus documentos [...] 

eu uso há três anos como se fosse um documento de identificação[...] é muito 

importante para registrar os dados dos idosos [...] tenho anotado a minha pressão 

arterial e os remédios que tomo[...] todos os dados ficam anotados e ainda fica uma 

copia anotada na USF [...] tem os dados do idoso anotados, pressão arterial, os 

remédios e as vacinas [...](Idosos: 03;15; 22; 33; entre outros) 

 

As informações que os idosos têm sobre a caderneta são relacionadas aos dados de 

saúde, uma vez que sua importância está centrada na possibilidade de anotar todos os 

documentos de identificação e os requisitos referentes ao estado de saúde. 

Este aspecto positivo, é corroborado com o trabalho de Martins et al
 (41)

 que relatam a 

prevalência das doenças crônicas, despertando nos idosos a necessidade de manter o registro 
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dos dados que envolvem os medicamentos de uso contínuo, assim como, os exames que são 

realizados regularmente, os níveis pressóricos e os níveis glicêmicos.  

Avaliar os níveis pressóricos e glicêmicos conforme Marinho et al
 (42)

 favorece a 

elaboração das estratégias de promoção da saúde e educação em saúde. O uso contínuo de 

medicamentos foi referenciado por Oliveira et al
 (43) 

em estudo com idosos que faziam uso de 

medicação contínua e associavam tomar remédio com melhorar a saúde, muitas vezes 

interferindo a qualidade de vida deles. 

Quanto ao posicionamento desfavorável dos idosos frente ao uso da caderneta de 

saúde, é justificado apenas informando o “não uso”. Para muitos idosos, há um 

desconhecimento da caderneta de saúde ao afirmar que: não receberam a caderneta ou não foi 

apresentada; não explicaram a finalidade da caderneta de saúde; são recém-cadastrados; não 

têm diabetes ou hipertensão; utilizam apenas o cartão do SUS; nunca pediram e utilizam o 

prontuário.  

Tais posicionamentos podem ser observados nas justificativas apreendidas de suas 

falas, demonstrando a existência de uma coparticipação dos profissionais de saúde para não 

adesão dos idosos ao uso da caderneta de saúde, que tem como principais motivos a falta de 

informações e de utilização no atendimento aos idosos, conforme atestam as suas falas a 

seguir recortadas:  

[...] não uso a caderneta do idoso, porque nunca forneceram [...] desconheço, 

nunca recebi a caderneta do idoso [...] a caderneta do idoso é importante, mas 

nunca entregaram [...] tenho a caderneta do idoso, mas não explicaram como usar 

[...] sei que a caderneta do idoso é importante como guia de saúde, mas não uso 

[...] não fui orientada quando usar[...] disseram que mudaria [...] recebi 

recentemente [...] não tenho a caderneta do idoso[...]cheguei recentemente nesta 

comunidade [...]não tenho a caderneta do idoso, porque eu não tenho diabetes [...] 

não tenho a caderneta do idoso, porque eu não tenho hipertensão[...] minhas 

amigas com hipertensão tem a caderneta do idoso[...] eu faço o atendimento 

levando o cartão do SUS [...] desconheço a caderneta do idoso[...]uso o cartão do 

hipertenso [...] anota minha pressão arterial no cartão do hipertenso[...] o pessoal 

da unidade de saúde anota a pressão arterial no cartão do hipertenso durante o 

atendimento [...] não utilizo a caderneta do idoso, pois ninguém pede quando vou 

na unidade de saúde [...] nunca pediram a caderneta do idoso, por isso deixo em 

casa [...] preciso criar o hábito [...] anotam minha pressão arterial no prontuário 

do posto que fica na unidade de saúde [...] anota a glicose no prontuário do posto 

[...](idosos: 01; 44; 61; 71; 80 entre outros). 

 

Os idosos afirmam não utilizarem a caderneta por falta de informação e a preferência 

pelos demais cartões de controle, como cartão do SUS e o cartão do hipertenso, fragilizando a 

adesão à caderneta de saúde. 

Um estudo realizado por Baldoni at al
 (44)

, em uma Unidade de Saúde, apontou como 

motivo para rejeição dos cadastrados com idade igual ou superior a sessenta anos à caderneta 
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de saúde o fato de não aceitarem serem chamados de idosos. Este fato não foi observado no 

presente trabalho.  

O que fica evidente nas falas dos idosos é que estes não são solicitados a apresentarem 

a caderneta de saúde ou a desconhecem. Justificam esta conclusão, afirmando frequentemente 

o “não recebimento” ao fato de não serem portadores de doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão, deixando transparecer uma ideia inadequada de que o proveito da caderneta de 

saúde é apenas para os portadores de tais patologias. 

 

 

4.1.2.2 Conhecimentos ou informações sobre a caderneta 

 

Categoria 3:Tipos de informações sobre a saúde. 

 

Os idosos descrevem a caderneta citando os tipos de informações que contemplam a 

caderneta de saúde, principalmente por funcionar como um alerta para eles, principalmente 

referente ao controle vacinal: 

[...] é um alerta para as datas das vacinas [...] tenho anotado as vacinas e as visitas 

que fiz ao médico [...] a caderneta do idoso é muito boa, porque marca a data do 

retorno [...]( Idosos: 09; 19; 28; 39 entre outros) 

 

A informação do controle de vacinas presente na Caderneta de Saúde é o mais enfático 

para os idosos. No trabalho de Silva et al
 (45)

 as representações sociais dos idosos sobre as 

vacinas mostram uma representação positiva, já que associam vacina à saúde. O que também 

é reforçado por Silva HS et al
 (46)

, quando em sua pesquisa afirmam que o controle vacinal 

para os idosos surge como uma estratégia utilizada no sentido de manter a saúde e o bem 

estar, na tentativa de garantir um envelhecimento bem sucedido. 

 

Categoria 4: Descrições de intercorrência na saúde 

 

Os idosos descrevem diferentes intercorrências positivas associadas ao uso da 

caderneta de saúde, por funcionar como um instrumento facilitador para o profissional de 

saúde pela possibilidade de verificar o atendimento anterior, promovendo nos idosos uma 

ancoragem psicológica, já que acreditam que isso confere qualidade na conduta. 

Corroborando, com Martins et al
 (47)

 que mostram em seu trabalho que a equipe é vista como 

corresponsável pelo acompanhamento das consultas periódicas e continuidade dos 

tratamentos propostos. Tais aspectos são evidenciados nas falas dos idosos:  
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[...] o profissional faz acompanhamento vendo o que aconteceu no atendimento 

anterior e assim, ficam sabendo o que estamos precisando [...] muito importante 

para o acompanhamento, pois quando chega, já anota os dados do atendimento do 

dia e compara com os dados dos outros atendimentos [...] é bom, porque ficamos 

com tudo atualizado e quando chega em casa, depois de passar pelo médico, a 

minha esposa ainda confere se estou falando a verdade [...]( Idosos:03; 06; 16; 43 

entre outros). 

 

Categoria 5: Formas de acompanhamento da saúde do idoso. 

 

Os idosos enfatizam que o uso na caderneta de saúde confere um tipo de 

acompanhamento diferenciado: 

[...] é bom para o atendimento, porque facilita acompanhamento do médico, que já 

vê tudo e não precisa ficar perguntando [...] com as anotações, o atendimento é 

mais fácil para o pessoal da unidade de saúde [...] tem os dados do idoso anotados 

e não precisa ficar lembrando o nome dos remédios [...] é bom para nós e para 

quem trabalha na unidade de saúde [...] sem a caderneta do idoso não sou atendido 

na USF [...] nós somos bem atendido com a caderneta do idoso[...]o atendimento 

fica difícil sem a caderneta do idoso [...] tem que ter, é indispensável, e nas quartas 

é que não pode esquecer, porque medimos a glicose, a pressão arterial e o médico 

reúne todos para conversar [...](Idosos: 13; 73; 99; 103 entre outros). 

 

Neste sentido observa-se uma aceitação bastante positiva, já que para os idosos as 

ações de saúde surgem com mais eficácia quando estão munidos da caderneta de saúde no 

momento do atendimento. Os idosos relatam que, tanto é positivo para o idoso como para o 

profissional da equipe, incluindo o médico.  

De acordo com Veras
 (48)

,
 
as necessidades do público com idade igual ou superior a 

sessenta anos são grandes, e, por esta razão, este frequentam assiduamente as Unidades de 

Saúde, e acabam associando saúde aos serviços prestados pelas equipes multiprofissionais, o 

que produz uma estreita relação com a qualidade do atendimento prestado, principalmente na 

Estratégia Saúde da Família, em que o vínculo é mais fortalecido com a população. 

 

Categoria 6:Instrumento de segurança 

 

Para os idosos a caderneta tem um significado positivo por ser importante instrumento 

de segurança para identificação com informações importantes a serem consideradas: 

[...] por segurança, é bom ter sempre na bolsa, pois assim o médico consegue saber 

de meus dados em caso de emergência [...] é muito importante para segurança e 

proteção, pois em caso de emergência, ou caso eu perca os sentidos, todos os dados 

do idoso estão anotados [...] é muito importante para proteção e segurança do 

idoso. se eu ficar perdida, já tem tudo anotado, até os remédios que eu tomo [...] o 

idoso fica seguro, até para sair de casa, se ele esquecer de algo, o registro mostra 

tudo [...]. 
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Observa-se nas falas dos idosos a necessidade de sentirem-se seguros mesmo que seja 

portando um documento, o que está presente no sentimento de conforto, que representa a 

caderneta de saúde para os que utilizam, principalmente em alguma intercorrência de saúde, 

tais como, perda de consciência, falhas de memória ou demais situações emergenciais, uma 

vez que ao portá-la, esta poderá servir de uma forma de identificação. 

As Representações Sociais sobre a caderneta de saúde, elaboradas pelos idosos 

apreendem um aspecto positivo, intimamente relacionado ao processo de envelhecimento, em 

que os idosos buscam suprir suas fragilidades e assegurar o controle das diferentes formas de 

adoecimento. Evidenciando assim, acontecimentos que estão estritamente relacionados, 

retratando o contexto social e de saúde pública em que os idosos estão inseridos. 

Neste sentido, a Caderneta de Saúde é um instrumento importante por integrar ao 

sistema de saúde um conjunto palpável de decisões políticas, o qual o governo vem 

promovendo esforços  tanto ponto de vista econômico, político e institucional, quanto no que 

concerne às ações para os serviços com o intuito de obter resultados concretos na atenção 

básica de saúde através de uma cobertura voltada aos recursos humanos e as organizações dos 

serviços para um funcionamento eficaz. 

 

4.1.2.3 Imagens ou campo das Representações Sociais sobre a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa 

 

Neste tópico, considera-se a dimensão: imagens ou campo de representação acerca 

da caderneta de saúde sob a perspectiva dos idosos entrevistados, a partir da análise do corpus 

definido pelos dados apreendidos do TALP e processado com o apoio do Iramuteq versão 0.7, 

tendo um aproveitamento de 84,4% do material analisado, apresentado na Figura 1 que 

corresponde ao processo de objetivação sobre a Caderneta de Saúde segundo os idosos. 
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Figura 1- Imagens sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.  

Fonte: Dados do estudo, 2014. 

 

Observa-se na figura uma grande estrela representada pelo elemento central caderneta 

do idoso associada a três estrelas menores: uma inferior, representada pelo elemento sócio 

cognitivo desconhecer; uma estrela superior a esta representada por anotar e, por ultimo, 

acima desta, uma definida por importante. 

A Figura 1 apresenta os principais pares de associação em que se observam uma forte 

ligação entre os termos caderneta do idoso, importante e anotar. O elemento anotar tem 

forte ligação com o elemento dados de saúde que, por sua vez, estabelece conexão com o 

termo facilitar o atendimento. O elemento caderneta do idoso estabelece uma ligação com 

o elemento unidade de saúde e com o elemento importante, retratando o simbolismo da 

presença da caderneta de saúde nos locais de atendimento para os idosos. 
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Os idosos referem-se a Caderneta de Saúde através de conteúdos positivos, uma vez 

que esta é um instrumento importante para anotar as informações sobre a saúde, embora 

muitos afirmem a desconhecer, o que está representado nas imagens por meio de conteúdos 

positivos e negativos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo procurou conhecer as Representações Sociais de idosos sobre a Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa e sua adesão no contexto da Atenção Básica, como fonte de 

informação para verificar a importância destas representações sociais na adesão ao 

instrumento pelos idosos, com o intuito de entender o que leva os referidos idosos a não a 

utilizar, dificultando o planejamento das metas de atendimento do Ministério da Saúde para a 

pessoa idosa. 

Os idosos mostraram um desconhecimento da importância do uso da caderneta no seu 

atendimento, atribuindo indiretamente ao profissional de saúde a responsabilidade pelo não 

uso, uma vez que, não a utilizam com prioridade como forma de acesso e fonte de informação 

para o próprio serviço. 

Foi verificado um aspecto importante na pesquisa, qual seja, a Caderneta de Saúde da 

Pessoa Idosa foi associada às dimensões sócio cognitivas de conteúdos positivos, pois, do 

ponto de vista do próprio idoso, principalmente aqueles com doenças crônicas, é reconhecida 

a importância do instrumento.  

Os idosos que a utilizam representam a caderneta como um recurso de saúde positivo 

por ser um instrumento facilitador para o atendimento no serviço por conter o registro dos 

dados de saúde importantes, otimizando o serviço na prevenção e no controle das doenças. Os 

idosos que não conhecem e não utilizam a caderneta falam pouco sobre ela e não se sentem 

motivados a usá-la, constata-se nesse sentido que as Representações Sociais sobre a caderneta 

mostrou-se fragilizada pela falta de informações.  

Este estudo tem limitações por ser realizado apenas em um distrito sanitário, como 

apontado no tamanho da amostra, e pelo número pouco expressivo de idosos. Tais aspectos 

não coibiram de se evidenciar a importância da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e sua 

projeção na esfera da Estratégia Saúde da Família em um contexto social particular em que os 

sujeitos do estudo tiveram a oportunidade de refletir sobre os instrumentos que são oferecidos 

pelo Estado e são pouco valorizados na prática profissional. Dessa forma, oportunizando um 

espaço de indagações e reflexões para os idosos compartilharem experiências sobre o uso da 

caderneta, verifica-se a necessidade de otimizar a utilização e maximizar o aproveitamento do 

instrumento dentro dos limites de sua potencialidade. 

Assim sendo, tais achados vão de encontro com a proposta do Ministério da Saúde 

com base na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa que, ao criar um instrumento de 

gestão para produção do perfil dos idosos no sentido de subsidiar a elaboração das ações de 

saúde voltadas para o envelhecimento ativo e bem sucedido, depara-se na sua execução com 
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dificuldades práticas que tem como responsável direto o profissional de saúde, pouco 

estimulado a incentivar o idoso ao uso do instrumento. Este aspecto aponta questões de 

fragilidade no processo histórico de conformação do sistema de saúde, o que é um elemento 

essencial para a compreensão das bases do atual sistema público de saúde, em que o Sistema 

Único de Saúde ainda deixa de implementar ações importantes para sua consolidação frente as 

políticas de saúde para população idosa. 

Conhecer tais dificuldades do ponto de vista da subjetividade é importante para se 

entender práticas de saúde oferecidas à pessoa idosa na Atenção básica, para que a partir 

desses achados, planejem-se ações de saúde contextualizadas socialmente capazes de 

alavancar políticas públicas de saúde para a pessoa idosa, viáveis, ou melhor, operacionais, 

politicamente. 

Este estudo contribuirá na elaboração de ações estratégicas para estimular a adesão dos 

idosos ao uso da caderneta, considerando a importância de dimensões subjetivas singulares, 

uma vez que os profissionais são em diversos momentos apontados como responsáveis pelo 

desconhecimento que os idosos têm sobre a importância do uso da caderneta. Entender o que 

leva os profissionais de saúde a utilizarem a caderneta é importante por lhe ser atribuída 

diretamente a responsabilidade pelo não uso do instrumento no serviço da saúde, atestando 

assim, que existem ações contempladas na política de saúde para a pessoa idosa que não são 

utilizadas. 

Conhecer o que pensam os profissionais sobre a caderneta é tão importante quanto 

saber o que pensam os idosos para que se possa efetivar a utilização da nova versão da 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, e, consequentemente, favorecer a concretização das 

políticas públicas eficientes, trilhando um caminho favorável para celebrar o envelhecimento, 

não como um problema, mas como um desafio, uma oportunidade, uma conquista social a ser 

preservada, envolvendo os idosos como participantes ativos, agentes de transformação, que 

devem ser ouvidos e respeitados. 
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ANEXOS 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu,_________________________ 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da 

pesquisa: CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA PERSPECTIVA DOS IDOSOS 

ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, a ser desenvolvida por Kiara Maria 

Vieira Pinto Dantas, aluna do curso de Mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB orientada pela professora Drª.Antonia Oliveira Silva. 

Fui esclarecido que a referida pesquisa terá como objetivos analisar a adesão dos idosos quanto ao 

preenchimento da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, preconizada pelo Ministério da Saúde. 

 Ao participante só caberá a autorização para responder ao questionário e entrevista e não haverá 

nenhum risco ou desconforto ao mesmo. 

 Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, cumprindo as 

exigências da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

 Poderei me recusar a participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento da realização do 

trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

 Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade em 

manter tais resultados em caráter confidencial. 

 Não haverá qualquer dano, despesa ou ônus financeiro deste projeto científico para com o 

voluntário. 

 Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos o participante poderá contatar a pesquisadora 

responsável no número 83 9924 8904 

 Ao final da pesquisa terei livre acesso ao conteúdo da mesma podendo discutir os dados com o 

pesquisador. Vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 

minha posse.  

 Desta forma uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e por estar de pleno acordo com o 

teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

        Assinatura do pesquisador responsável              Assinatura do Participante 
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