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RESUMO 
 
 

 
 
Introdução. O envelhecimento da população mundial exige diálogos entre as ciências 
e as políticas públicas, sobre os problemas e as ações atuais e futuras, voltadas à 
promoção e à manutenção da saúde de idosos. No Brasil, o cenário é desafiador e as 
necessidades são expressas em meio à precariedade social do idoso. Problema. O 
Ministério da Saúde concebe a Estratégia de Saúde da Família (ESF) por conjunto de 
ações desenvolvidas por equipe multiprofissional, atuando interdisciplinarmente no 
âmbito individual e coletivo, inclusive voltadas à promoção da autonomia e da 
independência de idos(a)os. Objetivo. Registrar as Representações Sociais, de 
idosos de Petrolina-PE sobre a Atenção Básica à Saúde do Idoso. Metodologia. 
Pesquisa descritiva de análise qualitativa e quantitativa, desenvolvida com idosos 
residentes no bairro João de Deus e assentamentos Mandacaru e Água Viva, do 
município de Petrolina/PE. Os instrumentos de coleta foram entrevista 
semiestruturada e grupos focais. A Análise de Conteúdo de Bardin foi o método, 
utilizado para análise dos dados, sob a perspectiva teórica da Representação Social. 
Resultados A representação da Atenção Básica para os idosos sinalizam para 
aspectos do não reconhecimento do proposto nas políticas à promoção da autonomia 
e independência de idosos urbanos e rurais. Essas representatividades que, às vezes, 
se apresentam estranhas ao convívio cotidiano do idoso(a), mostram-se como o local 
que o idoso(a) procura na eminencia e/ou urgência da doença, sendo representado 
pelo atendimento dificultoso, orientado pelo sistemas de fichas. A amizade foi 
expressiva em ambos os cenários, representativa do acesso facilitado, individual e 
coletivamente, garantia dos direitos do idoso expresso em leis, mas não na prática. A 
organização e a participação social sinalizou para a conquista dos direitos do idoso, 
característica identificada entre os idosos residentes em assentamentos. 
Conclusões. Os signos autonomia e independência são vislumbrados por idosos 
como uma conquista diária pelo manter-se ativo e alegre, mas distantes da Atenção 
Básica sendo representada pelo sistema de fichas. Assim a Representações Sociais, 
de idosos ancoram a autonomia e independência no social, pelo convívio diário e 
dialogicidade entre sujeitos.  

 
 
Palavras Chave: Saúde do idoso; Conhecimento interdisciplinar; Representação 
social; Envelhecimento. 
 

 
 
 
 

 

 



8 
 

PEIXOTO, Marlene Leandro dos Santos. Social Representation of Primary Care for 
the Elderly in Petrolina-PE. Dissertation (Master of Health Science). Federal University 
of São Francisco Valley, Campus Petrolina - PE, 2017. 
 
 
 

ABSTRAT 
 

 
 
Introduction World population ageing demands dialogue between sciences and public 
policies about the problems and present and future actions directed towards promotion 
and maintenance of elderly people’s health. In Brazil, the scenario is challenging and 
necessities are expressed among the social precariousness of elders. Problem The 
Ministry of Health conceives the Family Health Strategy (FHS) as a group of actions 
developed by a multiprofessional team, acting interdisciplinarily in the individual and 
collective scope, also directed towards promoting the autonomy and independence of 
elders. Objective To register Social Representations of elders in Petrolina - PE on 
Primary Health Care for Elderly People. Methodology Descriptive research with 
qualitative and quantitative analysis, developed with elders residents of the João de 
Deus neighborhood and the Mandacaru and Água Viva settlements in the city of 
Petrolina/PE. The data collection instruments were semi structured interviews and 
focal groups. Bardin’s Content Analysis was the method used for data analysis, from 
the theoretical perspective of Social Representation. Results Primary Health Care’s 
representation for elderly people signal towards aspects of non-recognition of what is 
proposed in policies for promoting the autonomy and independence of urban and rural 
elders. These representativenesses, that sometimes are strange to the elder’s daily 
coexistence, are shown as the places elders go to in the imminence and/or urgency of 
illness, being represented by difficulties in medical care, oriented by the records 
system. Friendship was expressive in both scenarios, representing the access made 
easy, individually and collectively, guarantee of elderly people’s rights expressed in 
laws, but not in practice. Organization and social participation signaled towards the 
conquest of elderly people’s rights, a characteristic identified among elders who reside 
in settlements. Conclusions The signs autonomy and independence are seen by 
elders as a daily conquest for staying active and happy, but far from Primary Health 
Care being represented by the records system. Thus, Social Representations of elders 
anchor the autonomy and independence in the social scope through daily coexistence 
and dialogicity between subjects. 
 
 
Key words: Elderly people health, Interdisciplinary knowledge, Social representation, 
Ageing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O cenário onde mundialmente se apresenta o envelhecimento, a velhice e a 

longevidade da população humana tem exigido da ciência diálogos com as políticas 

de saúde, sobre os problemas e as ações, atuais e futuras, voltadas à promoção e a 

manutenção da autonomia e da independência (Clock, 2014). Entre outros motivos, a 

preocupação com o contingente de pessoas idosas (idades igual ou superior a 60 

anos) associa-se, diretamente ou não, aos julgamentos da necessidade de redução 

das fragilidades físicas e sociais que acompanham a velhice (BRASIL, 2006).  

No Brasil, esse cenário desafiador se reveste de múltiplas e variadas 

necessidades, expressas em algumas reivindicações e demandas, em meio à 

precariedade das condições de vida da maioria da categoria idosa. Carneiro (2013) 

lembra que essa situação parece ser invisível no campo das decisões das políticas 

públicas e, muitas vezes, para o conjunto da sociedade brasileira.  

Não obstante se vislumbre na literatura a visibilidade desse ator social quando 

se alegue o custo, o peso atual e crescente da população idosa para a previdência 

social e para o sistema de saúde, o que subsidiou discussões sobre o envelhecimento 

ativo e manutenção do idoso no mercado de trabalho, sem contudo discutir uma 

política de saúde favorável ao idoso (VERAS; FELIX, 2016).  

Assim, faz-se pertinente à indagação: O que e como torna (r) possível a 

visibilidade dos sujeitos idosos no campo da saúde? É possível tornar conhecida a 

categoria idoso (a) com o auxílio da Teoria das Representações sociais? As 

Representações Sociais quando tomadas como formas de se comunicar e se 

relacionar criadas no curso das conversações, conhecê-las torna-se útil nas (e para) 

as definições de ações voltadas ao atendimento das demandas dos atores sociais 

(MOSCOVICI, 2015). Aceita que as “Representações Sociais”, socialmente 

elaboradas e partilhadas, constituem fenômenos que descrevem sobre a forma de 

conhecimentos, que favorecem a construção da realidade comum ao conjunto social 

(JODELLET, 2001). Segundo a autora, aquilo que é vivenciado pelos indivíduos 

dentro de um cenário social, compartilhado, os remete a um estado de experiência 

que contribui para construção da realidade. Essa é a base do caminho perseguido 

para o delineamento da questão da pesquisa: O que representa dentro do contexto 

social dos idoso a Atenção Básica a Saúde/ESF? 
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A ESF foi instituída como a principal porta de entrada dos serviços de saúde e, 

tem como proposta o desenvolvimento de ações interdisciplinares por equipe 

multiprofissional, inclusive, voltadas à promoção da autonomia e da independência de 

pessoas idosas (BRASIL, 2011).  

Loch-Neckel et al. (2009) destacam que, em todos os níveis de atenção à saúde 

percebe-se a necessidade do trabalho interdisciplinar, pois, a partir deste é possível 

alcançar abordagem integral sobre os fenômenos que interferem na saúde do 

indivíduo e coletividade. Então, compreender como os atores sociais idosos pensam 

e agem sobre o mundo a sua volta e como atribuem e são atribuídos significados na 

sua vida cotidiana, possibilitará o desenvolvimento dessa prática e o atendimento às 

suas necessidades e demandas. De acordo com o Ministério da Saúde a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), distingue-se por conjunto de ações de saúde no 

âmbito individual e coletivo, desenvolvidas com alto grau de descentralização e 

capilaridade, próxima dos ambientes de convívio diário das pessoas (BRASIL, 2012). 

Assim, pressupõe-se que a compreensão sobre o que pensam as pessoas idosas 

acerca da Atenção e cuidados a elas endereçados pode contribuir para o 

desenvolvimento de um agir ativo de idosos ante as questões de saúde no cotidiano 

desses serviços. 

Considerando que o recorte etário “idoso” é marcado por um ideário de “perdas” 

(BRASIL, 2011), observa-se a preocupação do Sistema Único de Saúde Brasileiro 

(SUS) com a definição de ações que promovam e/ou minimizem esse efeito do 

envelhecimento. A instituição do Decreto-lei 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que dá 

prioridade de atendimento aos idosos, e da Lei 10.098 (de 19 de dezembro de 2000) 

que estabelece normas gerais para a promoção da acessibilidade, é antiga 

manifestação daquela preocupação. O Pacto pela Vida, instituído pela portaria nº 

399/2006, é outro Programa que teoricamente indica a preocupação dos gestores do 

SUS, com as necessidades de saúde do idoso, propõe o desenvolvimento de ações 

que visem mitigar os danos e as perdas acumuladas atribuídas à fase da velhice 

(BRASIL, 2010).  

É nesse entendimento que a discussão da ausência ou presença de autonomia 

e independência insere-se e dissemina-se no SUS, evocando a necessidade da 

perspectiva interdisciplinar, e, assim, tentar estabelecer políticas mais atentas às 

necessidades dos usuários na ESF -  a princípio pautadas em conhecimentos e 

intervenções de áreas diversas. Porém, acredita-se que a ocorrência do diálogo 
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interdisciplinar requer entendimentos de trabalhadores da AB/ESF sobre o que 

pensam e como agem os sujeitos idosos na comunidade do bairro. Provavelmente, 

esse movimento interativo - pessoa idosa/profissional de saúde - favoreça relações 

onde os atores sejam representados como agentes das ações a eles direcionadas 

(BRASIL, 2006). Tendo em vista que a finalidade primeira da Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa e das demais políticas voltadas a esta categoria é a 

recuperação e a promoção da autonomia e da independência, o espaço para a ação 

de sujeitos atuantes faz-se imprescindível. Neste sentido, as ações na ESF devem 

considerar os aspectos individuais e coletivos.  

O que segue apresenta os subsídios teóricos que orientou essa investigação e 

os caminhos metodológicos, para, logo após, expor resultados e conclusões, 

momento em que se sublinham aspectos das representações sociais do(a)s idos(a)os 

sobre as práticas desenvolvidas por profissionais da AB/ESF. Focalizando as 

positividades ou não na recuperação e/ ou promoção de suas autonomias e 

independências, e indicando silenciamentos/visibilidades dos propósitos do SUS, 

segundo as representações de idosos. Assim esta pesquisa teve por objetivo 

descreve a representação da Atenção Básica para idoso urbanos e rurais residentes 

no município de Petrolina – PE. 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

 

O aumento do número de idosos tem se destacado como realidade mundial e 

esse fenômeno tem sido foco de discussões no campo cientifico. Esse cenário tem 

exigido ações voltadas a promoção e manutenção da autonomia e independência de 

pessoas idosas, com objetivo de sanar ou reduzir as fragilidades advinda da velhice 

(BRASIL, 2006). 

A relevância deste estudo se evidencia ao descrever as representações sociais 

de pessoas idosas acerca da atenção à saúde ao idoso na ESF, como favoráveis ou 

não a autonomia e a independência dessas pessoas. Busca-se esse conhecimento 

de atores que residem em áreas urbanas e de assentamentos rurais.  
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Analisa-se que conhecer as Representações sociais de Atores sociais idosos 

sobre a Atenção Básica contribuirá para o desenvolvimento do agir social ativo de 

idosos dentro do meio no qual estão inseridos.  

Cavalcante e Nogueira (2008) avaliam que entender as representações dos 

sujeitos sobre o mundo a sua volta, como são atribuídos os significados na sua vida 

cotidiana, possibilita identificar suas necessidades e atende-las. As autoras destacam 

a importância do aprofundamento de estudos que possibilitem a compreensão do 

pensar de idosos sobre o agir dos profissionais da equipe da Atenção Básica, acerca 

da autonomia e interpendência de indivíduos e grupos.  

Assim como Loch-Neckel et al. (2009) destacam que, para essa abordagem 

deve-se considerar a abordagem interdisciplinar, no mesmo sentido, Brasil (2006) traz 

que a prática de cuidados às pessoas idosas exige essa abordagem considerando a 

interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam na saúde dos 

idosos e, dentro desse contexto, destaca a importância do ambiente no qual estão 

inseridos. Oliveira (2012) em estudo realizado na área do Assentamento Mandacaru 

no município de Petrolina – PE retrata o cenário de precariedade e abandono, 

ressaltando, na época, as denúncias do Sindicato dos Trabalhadores pela falta de 

estrutura ambiental, educação e saúde. 

Vários dos estudos mencionados tratam da necessidade de maior investigação 

no campo da saúde do idoso. As políticas públicas enfatizam a necessidade de ações 

voltadas para a autonomia e independência desse seguimento da população, no 

entanto ainda são escassos os estudos que abordem as representações sociais de 

sujeitos na faixa etária idoso.  

Destaca-se a relevância do estudo por permitir conhecer a representação social 

dos sujeitos idosos sobre a Atenção Básica à Saúde nos cenários urbanos e rurais. 

Espera-se contribuir para promoção e para a viabilização de estratégias de cuidados 

mais qualificados nos níveis básico da Atenção à Saúde do Idoso, esteja ele na 

condição de morador urbano ou assentado rural. Acredita-se que, oferecendo 

visibilidade às representações sociais de pessoas idosas favorecerá a elaboração de 

ações que garantam o direito dos idosos preconizados nas políticas públicas de 

saúde. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

 

3.1 Objetivo geral  
 

 

Conhecer as representações sociais de idosos sobre à autonomia e a 

independência nas Unidades Básica de Saúde da Família, nas áreas urbana e de 

assentamentos rurais em Petrolina/PE. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 

1. Registrar o número de idosos que compõem as áreas adstritas das ESF 

situadas em Petrolina - PE no bairro João de Deus e nos assentamentos rurais 

Água Viva e Mandacaru; 

2. Descrever as patologias que mais acometem os idosos, usuários das ESF do 

bairro João de Deus e dos Assentamentos Água Viva e Mandacaru, 

compreendendo a ação dessa sobre a autonomia e independência;  

3. Conhecer a representação social da Atenção Básica para o idoso urbano da 

cidade de Petrolina – PE;  

4. Conhecer a representação social da Atenção Básica para o idoso de Áreas de 

Assentamentos Rurais da cidade de Petrolina – PE;  

5. Interpretar se na concepção os idosos as ações desenvolvidas na Atenção 

Básica favorecem ou não a autonomia e a independência.   
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4 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 

 4.1 As Políticas Públicas de Saúde e o Idoso 
 
 
 

O envelhecimento populacional no Brasil se deu em panoramas distintos ao de 

países desenvolvidos. Essa diferenciação é evidenciada pelas condições 

socioeconômicas mais favoráveis naqueles países, até porquê, após os atendimentos 

das necessidades consideradas básicas para a população, avançaram-se com 

investimentos e com a expansão dos sistemas de proteção social para a população 

idosa. Não obstante, nos países em desenvolvimento, em especial o Brasil, o 

processo de envelhecimento ocorria em meio a circunstâncias sociais e econômicas 

desfavoráveis à expansão do sistema de proteção social para idosos (BRASIL, 2015).  

As políticas sociais voltadas à pessoa idosa se tornaram expressivas na 

Conferência dos Direitos Humanos realizada em Teerã (1968). A discussão residia no 

fato de que se a velhice era marcada por perdas, acarretando ao idoso 

vulnerabilidades, então se fazia necessário políticas voltadas às ações que 

promovessem a autonomia e a independência dessa pessoa (BRASIL, 2015). 

Na década de 70, tornam-se relevantes, no Brasil, os Programas Sociais 

voltados ao enfrentamento do processo de envelhecimento com ênfase no papel 

social dos idosos e sua integração na sociedade, destacando-se, também, as ações 

de prevenção da perda da sua autonomia (BRASIL, 2006). 

As políticas de saúde brasileiras são, a partir de 1990, norteadas pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS, mas, sua emergência esteve intrinsecamente atrelada a 

momentos históricos do País, tendo como culminância a Reforma Sanitária e os 

Movimentos Sociais, que lutavam por melhorias da assistência à saúde. Luta que 

resulta na universalidade do direito à saúde regida pela Constituição Federal de 1988, 

a qual dispõe, no artigo nº 196, a “saúde como direito de todo cidadão e um dever do 

Estado”. Essa Constituição Federal de 1988 concedeu à população brasileira o direito 

universal e integral à saúde, ratificado com a criação do SUS, por meio da Lei 

Orgânica da Saúde e lei que assegura a participação social (8.080/90 e 8.142/90). 

Dentro desse contexto político, o SUS tem como princípios fundamentais a 
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universalização, a integralidade da assistência, a equidade e a participação dos 

cidadãos.  

O principal objetivo das políticas públicas de saúde no Brasil é assegurar a 

atenção à saúde de toda população por meio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, garantindo, assim, a integralidade da atenção (BRASIL, 2010). 

Essas políticas devem atender às diferentes realidades e necessidades de saúde da 

população e dos indivíduos, compreendendo, dentre eles, a pessoa idosa vivendo em 

cenários distintos da vida social. Entende-se, então, dentro desse conjunto de ações, 

que a promoção da saúde da pessoa idosa deve estar voltada à manutenção a 

recuperação de sua autonomia e independência, partindo do princípio que a velhice 

traz perdas nesses processos (BRASIL, 2006). 

Compreendendo os diversos cenários da vida social dos indivíduos, para a 

garantia da integralidade em saúde se faz necessário conhecimento integrado. E o 

modelo de Atenção Básica anuncia essa modelagem interdisciplinar e 

multiprofissional (BRASIL, 2012). “Em todos os níveis de atenção à saúde, percebe-

se a necessidade do trabalho interdisciplinar, e a partir dele é possível alcançar uma 

abordagem integral sobre os fenômenos que interferem na saúde da população” 

(LOCH-NECKEL et al. 2009). No entanto, questiona-se se ela atende às demandas 

de idosos e idosas em segmentos urbano e rural de Petrolina (PE) e como atuam as 

equipes multiprofissionais da Atenção Básica (UBSF). 

Em meio à crescente demanda de uma população que envelhece, a Política de 

Saúde da Pessoa Idosa, promulgada por meio da lei 8.842/94, regulamentada em 

1996 pelo Decreto 1.948/96, sinaliza para conquista desses atores sociais, direito já 

previsto na Constituição Federal de 1988. Essa política é expressa numa lei que visa 

garantir os direitos sociais da pessoa idosa e suas diretrizes dispõem sobre a 

elaboração de ações que visem promover a autonomia, a integração e a participação 

efetiva do idoso na sociedade (BRASIL, 2010). No entanto, a problemática que 

permeia essa dissertação é: as representações que tem os idosos sobre as ações 

desenvolvidas por profissionais na e da ESF são favoráveis ou não à sua autonomia 

e à independência? Desta forma, uma reflexão sobre as Políticas Públicas do idoso 

constitui passo importante para efetivação das mesmas no campo social e da saúde, 

principalmente as que norteiam ações de cuidado à saúde de idosos (BRASIL, 2006). 

No que se segue, serão discutidas as políticas públicas do idoso, políticas de Atenção 
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Básica, a trajetória do envelhecimento humano dentro do contexto urbano e rural para 

então adentrar no contexto teórico das representações sociais. 

 

 

4.1.1 POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO 
 

 

 A Política Nacional do Idoso, instituída em 1994 pela lei 8.842, define como 

idoso (a), a pessoa com idade igual e/ou maior de sessenta anos. Tem por finalidade 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). 

 Observa que essa lei sinaliza para a garantia dos direitos da pessoa idosa, 

dentre esses, o desenvolvimento de ações que visem a manutenção ou recuperação 

da autonomia e independência. A lei aqui referida sinaliza para a garantia de direitos 

do idoso, destacando o direito da cidadania e garantia de sua participação na 

comunidade. Esta responsabilidade é atribuída a família, a sociedade e ao Estado. 

Assim como parte de suas estratégias, a política em tela estabelece, nas suas 

diretrizes, a descentralização das ações por meio dos organismos setoriais nos 

Estados e Municípios, de forma Inter setorial e interdisciplinar. 

A política do idoso apresenta o envelhecimento como processo natural, 

descrevendo-o como objeto de conhecimento de toda a sociedade. Não devendo ser 

atribuído ao idoso qualquer tipo de discriminação. Confere, portanto, aos poderes 

públicos e à sociedade em geral a aplicação dessa lei, e ressalta, que devem ser 

consideradas as diferenças econômicas, sociais, regionais e locais do cotidiano da 

pessoa idosa (BRASIL, 1994). 

Após cinco anos da instituição da Política Nacional do Idoso, é aprovada a 

Política de Saúde do Idoso, por meio da Portaria n.º 1.395/GM, em 10 de dezembro 

de 1999. Essa nova versão traz como proposta ações que vise estabelecer a 

promoção do envelhecimento saudável, com a preservação e/ou recuperação da 

capacidade funcional de pessoas idosas, assim, surge com a finalidade de garantir a 

este ator social a sua permanência no meio social de convívio diário, desempenhando 

suas atividades de maneira autônoma e independente. 

Neste documento estão definidas as diretrizes norteadoras dessas ações, as 

quais apresenta o setor saúde como campo do seu desenvolvimento, indicando as 
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responsabilidades institucionais para o alcance da proposta. Traz em seu bojo 

orientações sobre a importância do processo contínuo de avaliação e 

acompanhamento das ações desenvolvidas, devendo portanto, serem consideradas 

adaptações de acordo com a realidade social prática diária desses idosos. Assim 

analisa-se a política como documento que vem nortear o setor de saúde quanto às 

ações voltadas para garantia da autonomia e independência de pessoas idosas dentro 

do contexto social no qual estão inseridos. 

Em 2006, é revogada a portaria n.º 1.395/GM/1994, e instituída a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, por meio da Portaria Ministerial nº 2.528/2006. 

A atual política define que a atenção à saúde do idoso terá como porta de entrada a 

Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família. Assim, a Política Nacional de 

Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM Nº 2.488/2011, distingue-se por 

“desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” (2011, p. 21). Tem, portanto, 

por objetivo desenvolver atenção integral interdisciplinar que impacte na situação de 

saúde e autonomia das pessoas e coletividade, dentre estas, compreende a pessoa 

idosa. 

  

 

4.1.2 ESTATUTO DO IDOSO  
 

 

A discussão sobre o Estatuto do Idoso iniciou com o Projeto de lei nº 3.561 de 

1997. Este objetivava regular os direitos das pessoas com idades maiores que 

sessenta anos. O documento sinaliza para os direitos de cidadania da pessoa idosa, 

no que se refere às questões de “saúde, educação, cultura, esporte e lazer e suas 

relações sociais no âmbito familiar e comunitário” (BRASIL,1997, p.01).  

Após seis anos, o referido Estatuto é regulamentado pela Lei Nº 10.741/2003, 

que ratifica os direitos das pessoas idosas, sendo instrumento para realização da 

cidadania. Enfatiza a responsabilidade da “Família, da comunidade, da Sociedade e 

do poder público em assegurar a garantia dos direitos do idoso” (BRASIL, 2003, p. 01) 

e dentre estes, inserem-se a manutenção e a promoção da autonomia e 

independência.  
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Considerando a responsabilização na manutenção e/ou recuperação da 

autonomia e independência da pessoa idosa, compete aos profissionais de saúde o 

papel fundamental na viabilização de ações que atendam essa demanda de usuários 

idosos. Destaca-se, dentre essas, a garantia da atenção integral à saúde por meio do 

SUS, de forma a garantir o acesso universal e igualitário (BRASIL, 2013).  

Na análise do Estatuto do Idoso, observa-se que não apenas acrescenta novos 

dispositivos à Política Nacional do Idoso, mas também assegura os direitos garantidos 

na Constituição Federal, principalmente à proteção ao idoso em situação de risco 

social, atribuindo sanções penais ao descumprimento dos direitos dos idosos, nele 

estabelecidos.  

 
 

4.1.3 POLÍTICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A ATENÇÃO A PESSOA 
IDOSA 

 

 

Atenção Básica no país foi concebida com potencial para desenvolvimento e 

resolubilidade no campo da saúde, estabelecida como principal porta de entrada dos 

serviços de saúde; deverá estar articulada à Rede de Atenção à Saúde da região na 

qual está inserida (BRASIL, 2012). Essa política é constituída por conjunto de ações 

que visam “a promoção, reabilitação, proteção e a manutenção da saúde, voltada para 

uma atenção integral no âmbito individual e coletivo, de forma a impactar na saúde 

das pessoas, favorecendo a sua autonomia e independência” (BRASIL, 2012).  

Destarte, a análise do documento revela o papel dos profissionais que atuam 

na Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família. Entende-se que, por meio do 

conhecimento interdisciplinar e em equipe, o desenvolvimento dessas ações podem 

abranger o sujeito de forma integral e impactar na situação de saúde e na autonomia 

e independência desses atores. Dentre estes, se destaca a pessoa idosa, cuja 

identidade é marcada por fragilidades advindas de velhice (BRASIL, 2006). 

No final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a 

usar o conceito de “envelhecimento ativo”. Ou seja, para além dos cuidados à saúde, 

o desenvolvimento de ações intersetoriais e interdisciplinares para o enfrentamento 

dos fatores que comprometem o envelhecimento com autonomia e independência, 

deveriam ser implementados. A nova abordagem passa a reconhecer os direitos das 
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pessoas idosas, “à igualdade de oportunidades e de tratamento em todos os aspectos 

da vida à medida que envelhecem” (BRASIL, 2006).  

Para atender a essa alteração na concepção do conceito de envelhecimento, o 

Ministério da Saúde define a Agenda de Compromisso pela Saúde (2005), a qual 

agrega três eixos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em 

Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Nesse estudo, destaca-se o Pacto em Defesa 

da Vida pela sua relevância no planejamento de ações para a pessoa idosa. No 

documento, identifica-se a pactuação de seis prioridades, sendo três delas voltadas 

ao planejamento da saúde para a pessoa idosa, a saber: saúde do idoso, promoção 

de saúde e o fortalecimento da Atenção Básica. E, com o objetivo de avaliar o 

comprometimento funcional da pessoa idosa, o Ministério da Saúde implementa o 

instrumento Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa – Caderno nº 19 da Atenção 

Básica. O documento descreve que as ações de promoção à saúde para a população 

idosa deverão ser norteadas pelas estratégias de implementação contempladas na 

Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria 687/GM, de 30 de março de 2006) 

priorizando as seguintes ações:  

a) Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS); b) Alimentação saudável; c) Prática corporal/atividade física; d) 

Prevenção e controle do tabagismo; e) Redução da morbi-mortalidade em 

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas; f) Redução da morbi-

mortalidade por acidentes de trânsito; g) Prevenção da violência e estímulo à 

cultura de paz; h) Promoção do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2010, 

p. 29).  

Ressalta-se a ênfase, nesse documento, ao desenvolvimento de ações e 

orientações de práticas voltadas aos hábitos saudáveis de alimentação, em 

detrimento aos objetivos propostos na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa – 

PNSPI, que consiste na integração e participação efetiva do idoso na sociedade, com 

vistas ao exercício da cidadania e preservação da autonomia, independência de 

atores sociais idosos (BRASIL, 2006). Veras (2009) sinaliza para a importância de se 

ponderar, nas políticas públicas do idoso, as necessidades demandadas por esses 

atores, para que, assim, seja garantida a sua atuação na sociedade e viabilize ações 

de preservação e promoção da autonomia e independência. 

 Dentro dessa perspectiva, Pitano e Ghiggi (2009), em estudo sobre autonomia 

na práxis educativa de Paulo Freire, descrevem que a preservação da autonomia 
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depende das relações interpessoais desenvolvidas nos espaços de convivência das 

pessoas neles inseridas. 

Assim, entende-se que, para o desenvolvimento de ações voltadas a 

manutenção/recuperação da autonomia e independência de atores idosos, deve-se 

considerar o desenvolvimento de ações intersetoriais e interdisciplinares que atendam 

às diversas e variadas demandas desses usuários, pela equipe multiprofissional da 

Atenção Básica, com participação ativa dos atores idosos, conforme preconiza a 

própria política do SUS (BRASIL, 2012). 

Para tanto, o estudo das Representações Sociais favorecerá o conhecimento 

dos atores idosos acerca dessa problemática no cotidiano social no qual se inserem, 

levando em consideração que essas funcionam, discursivamente, como sistema de 

interpretação da realidade, que permeia relações dos atores sociais (ABRIC, 2000). 

 

 

4.1.4 LEIS COMPLEMENTARES À POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO 
 
 
 

 Além das Políticas do Ministério da Saúde, voltadas à promoção da saúde de 

usuários idosos, outras leis gerais e portarias são voltadas ao fortalecimento das 

ações, com foco na autonomia e independência de atores idosos. A Lei 10.098, de 19 

de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

de comunicação. Embora disponha sobre normas gerais, é uma lei que favorece a 

autonomia e independência de pessoas idosas com mobilidade reduzida, contribuindo 

para o seu acesso nos espaços públicos e de saúde. 

 A Portaria MPAS/SEAS nº 73, de 10 de maio 2001, estabelece normas de 

funcionamento de serviços de atenção ao idoso no País. Esse documento, que integra 

a regulamentação da Política Nacional do Idoso, propõe inovações na atenção à 

saúde do idoso, tendo em vistas a adequação à realidade municipal. Destaca a 

participação do idoso, da família, da sociedade, dos fóruns e dos conselhos nas 

discussões para organização dos serviços de atenção à saúde do idoso. 
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Em dezembro de 2004, o Decreto-lei 5.296 dá prioridade de atendimento aos 

idosos e regulamenta a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais para a promoção da acessibilidade à pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. Em 2006, a Lei nº 11.433, de 2006, já institui o dia Nacional do 

Idoso (1º de outubro), e determina que os órgãos públicos responsáveis pela 

coordenação e implementação da política nacional do idoso promovam a realização e 

a divulgação de eventos que valorizem socialmente essa pessoa, favorecendo, a 

interação e preservação da autonomia e da independência.  

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa também constitui um desses 

documentos complementares, pois objetiva realizar o levantamento periódico das 

condições de saúde, visando o enfrentamento das fragilidades decorrentes da idade 

de maneira precoce, contribuindo à manutenção da autonomia desses usuários 

(BRASIL, 2008). O documento torna evidente a identidade do usuário enquanto 

pessoa idosa, constituindo um documento que sinaliza para autonomia e 

independência, pois, descreve todas as suas informações pessoais, sociais e de 

saúde. Dada sua importância, ele foi concebido um instrumento para orientação dos 

profissionais de saúde para o preenchimento da caderneta. 

A Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, institui o Fundo Nacional do Idoso, 

proposto para financiar programas e ações relativas à pessoa idosa, com vistas a 

assegurar direitos sociais e criar condições para promover autonomia, integração e 

participação efetiva dos idosos na sociedade.  

A Portaria n° 3.318, de 28 de outubro de 2010, instituiu no Brasil o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), integrando os calendários de Vacinação da Criança, 

do Adolescente, do Adulto e do Idoso, com o objetivo do controle, da eliminação e da 

erradicação das doenças imunopreveníveis que compromete a saúde dessa 

população. Essa portaria promove a prevenção de doenças por meio de agentes 

imunológicos, visando melhoria da saúde dessa população. Entende-se que tais 

ações contribuem para a manutenção da autonomia e independência dos atores 

idosos. 

O Guia Viver Mais e Melhor é outro instrumento do Ministério da Saúde que 

dispõe sobre a melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas idosas. O 

instrumento aborda questões sobre o preconceito/estigma social, alimentação 

saudável, prática de atividade física, prevenção de doenças e quedas, interação social 

e garantia dos direitos do idoso (BRASIL, 2010).  
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Ao analisar as leis e portarias complementares, percebe-se que o foco das 

ações direciona-se à autonomia e independência de pessoas idosas, entretanto, 

questiona-se se, na prática, idosos as reconhecem favoráveis a construção social de 

suas autonomias e independências. 

 

 

4.2 Trajetória do Envelhecimento no Brasil 
 

 

O processo de envelhecimento populacional é definido como a mudança na 

estrutura etária da população, que impacta no aumento do peso relativo das pessoas 

com determinada idade, considerada definidora do início da fase da vida velhice. No 

Brasil, uma pessoa é considerada velha (ou idosa) quando tem 60 ou mais anos de 

idade (BRASIL, 2010). 

 Antes de conhecer a trajetória da mudança demográfica dessa faixa etária 

brasileira, se faz necessário avaliar os processos que levaram às mudanças desse 

cenário. Os fatores determinantes do envelhecimento em regiões ou países são 

estabelecidos pelo comportamento das taxas de fecundidade e o aumento da 

longevidade (BRASIL, 2013).  

As projeções das nações unidas (Fundo de Populações) apontam uma 

importante ascendência da população idosa em termos mundiais, com estimativa para 

2050 de aumento em relação a população infantil e menor de 15 anos de idade 

(BRASIL, 2013). Mafra (2011) considera que o fenômeno do envelhecimento remete 

a consequências para o indivíduo e para a sociedade, exigindo atenção daqueles que 

gerenciam o cuidado de pessoas idosas.  

 Segundo relatório sócio econômico do Banco Mundial (2011), o Brasil é 

reconhecido como um país jovem, o que sugere relativa despreocupação 

governamental com o processo do envelhecimento.  No entanto, na última década, 

tem-se observado mudança de atitude face ao desenvolvimento do país, ancorado 

nos índices sociais e demográficos, porém, evidencia-se certa precariedade nos 

sistemas e instituições de saúde (BRASIL, 2011).  

O relatório acima mencionado subsidiou discussões no país no campo do 

envelhecimento, para romper as barreiras que bloqueiam a discussão do tema 

“velhice/envelhecimento”. Com a promulgação do Estatuto do Idoso, em 2003, se 
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evidencia no país a diferenciação de políticas voltadas à população idosa - Política de 

Saúde da Pessoa Idosa - destacando o desenvolvimento de ações com foco na 

autonomia e independência de pessoas idosas, tomando por princípio que “a velhice 

traz perdas da autonomia e a independência” (BRASIL, 2006), exigindo, assim, ações 

voltadas a sua manutenção e ou recuperação, atribuindo ao profissional de saúde o 

papel principal nesse campo de atuação (BRASIL, 2006).  

 No concernente às fragilidades do idos(a)o, observa-se preocupação do 

Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS) com ações que promovam e/ou minimizem 

esses efeitos do envelhecimento. Isso se constata na instituição do Decreto-lei 5.296, 

de 2 de dezembro de 2004, que dá prioridade de atendimento aos idosos; e na Lei 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais para a promoção 

da acessibilidade. 

Assim, compreende-se que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem 

como principal finalidade a recuperação e a promoção da autonomia e independência 

dos idosos. Para o alcance dessas finalidades devem ser direcionadas medidas 

coletivas e individuais de saúde em consonância com os princípios e diretrizes do SUS 

(MENDES, 2013). O autor faz alusão à política de saúde do idoso quando afirma que 

seu objetivo é garantir os direitos sociais do idoso, “criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 2010). 

Compreende-se que, para o enfrentamento das perdas decorrentes da velhice se faz 

necessário entender o que pensam e como agem aqueles que vivenciam o processo 

no seu cotidiano no campo da Atenção Básica à Saúde.  

No Pacto pela Vida (política de governo no País), a Saúde da Pessoa Idosa 

aparece como uma das prioridades do governo (BRASIL, 2010). Nele, a preocupação 

com a saúde da população idosa brasileira é explicitada, visualizando-se assim, um 

avanço na história das políticas públicas no Brasil. O documento aponta para um 

compromisso entre os gestores do SUS com as necessidades da pessoa idosa.  

No campo da atenção básica à saúde, está proposto no modelo de Atenção 

Básica à Saúde do SUS que,  

 

Todo profissional deve procurar promover a qualidade de vida da 
pessoa idosa, [...]. É importante viver muito, mas é fundamental viver 
bem. Preservar a autonomia e a independência funcional das pessoas 
idosas deve ser a meta em todos os níveis de atenção. [...] Ficam 
estabelecidos, portanto, os dois grandes eixos norteadores para a 
integralidade de ações: o enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
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idosa, da família e do sistema de saúde; e a promoção da saúde e da 
integração social, em todos os níveis de atenção (BRASIL, PNSPI, 
2006, p. 10). 
 

 
A Política Nacional da Atenção Básica caracteriza-se, então, por conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que objetiva “a promoção e a proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde” com a finalidade de fornecer atenção 

integral à saúde que favoreça a autonomia das pessoas (BRASIL, 2012). 

Loch-Neckel et al. (2009) consideram que a implementação da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) se constituiu como proposta para mudança do processo de 

trabalho na Atenção Básica no Brasil, a qual objetivou qualificar a assistência à saúde 

da população com base nas diretrizes do SUS. Assim, entende-se que o modelo 

multiprofissional que compreende a Atenção Básica à Saúde sinaliza para 

integralidade das ações, o que pode favorecer a autonomia e independência de 

pessoas idosas. Para tanto, as especificidades dos idosos devem ser consideradas 

nos diferentes cenários sociais nos quais estão inseridos.  

 

 

4.2.1 O ENVELHECIMENTO NOS MEIOS URBANO E RURAL 
 

 

No contexto social brasileiro, a invisibilidade do idoso no meio rural, constitui-

se um desafio quando se pensa nos processos de desenvolvimento rural. Nesse 

contexto, o envelhecimento se estabelece como realidade social, tornando-se campo 

de estudos relevantes do ponto de vista científico e de políticas públicas (GUSMÃO; 

ALCÂNTARA, 2008). Essa situação tem mobilizado pesquisadores e promotores de 

políticas sociais sobre a discussão da longevidade humana (MORAES et al., 2012). 

Os autores chamam atenção para o fato de que a discussão não ocorre com a mesma 

intensidade no meio rural, pois é notório, no campo científico, a ênfase em estudos 

discutindo a temática “idosos residentes nos ambientes urbanos”, evidenciando-se, 

assim, a escassez de estudos que foquem o idoso no cenário rural (MORAES et al., 

2012). 

Estudos têm apontado para transformação tecnológica e econômica no meio 

rural, evidenciada pelo surgimento do chamado empresário rural. Esse processo de 
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modernização do espaço rural tem favorecido o estreitamento dos limites entre o 

urbano e o rural (SABOURIN, 2001; BRANDEMBURG, 2006; WANDERLEY, 2011; 

VIEIRA, 2015). Não obstante, Bertuzzi et al. (2012), em pesquisa realizada no Rio 

Grande do Sul, apontam que essa modernização não avançou com a mesma 

intensidade no campo da saúde. Advertem que, idosos que vivem na zona rural, 

vivenciam problemas de saúde em detrimento aos residentes na zona urbana, tais 

como o isolamento, as residências precárias, limitações de transporte, problemas 

crônicos de saúde e distância dos recursos sociais e de saúde” e sugerem que esses 

devem ser investigados para possíveis soluções. 

Estudo realizado por Scopinho (2010) descreve que a relação das condições 

de vida e saúde vem sendo investigada, predominantemente, no meio urbano. E 

avalia a importância de estudos nos diferentes cenários sociais (urbano e rural), 

trazendo à tona as experiências vivenciadas por esses atores sociais. Ressalta-se que 

a prática de cuidados às pessoas idosas exige interação e integração de diversos 

conhecimentos exigindo abordagem interdisciplinar e multidimensional, considerando 

o ambiente como fator importante no cuidado à saúde (BRASIL, 2006). No entanto, 

estudos mencionados sinalizam para reduzida oferta de serviços para idosos vivendo 

em condições de assentamentos rurais.  

Estudo realizado em áreas de assentamentos rurais no município de Itaparica, 

região do Sub-Médio São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, mostrou que os 

serviços de saúde disponíveis no município para os trabalhadores rurais assentados, 

além de serem de difícil acesso físico para muitos, ofereciam número limitado de 

profissionais e não respondiam à demanda (SCOOT, 2006). Trabalho realizado por 

Oliveira (2012) no município de Petrolina, sertão pernambucano, no Assentamento 

Mandacaru, também traz essa problemática, retratando um cenário de precariedade 

e abandono, evidenciado pela denúncias do Sindicato dos Trabalhadores na falta de 

estrutura ambiental, educação e saúde.  

Subsidiado nesses estudos, entende-se que idoso, homem ou mulher, 

residente em áreas de assentamentos na zona rural do Sertão, tem a assistência à 

saúde básica (serviços, exames, consultas, acolhimento, assistência dentária e 

psicológica, farmácia, assistência domiciliar) diferenciada da oferecida aos usuários 

da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) na zona urbana.  
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O espaço de convívio, no qual estão inseridas as pessoas idosas, retrata a sua 

relação com o social e representa marcas significativas e pessoais, para constituição 

de um lugar favorável à saúde e proteção (MENDES; CORTÊS, 2009).  

Estudos apontam para condições mais favoráveis de vida e saúde de idosos 

vivendo em meio urbano, os quais buscou avaliar a qualidade de vida de idosos 

vivendo em ambiente urbanos e rurais. Os resultados apontaram que idosos vivendo 

em perímetros urbanos apresentaram melhores escores em relação aos do meio rural, 

sendo este resultado atribuídos as melhores condições econômicas identificadas no 

meio urbano, sinalizando para certa facilidade de acesso aos serviços de saúde 

(BELTRAME, 2012). Retrata-se, ainda, a insuficiência de recursos humanos para 

assistir ao idoso nas diferentes regiões do país, e considerando o contexto regional 

no qual o idoso assentado rural está inserido, as ações que visem a garantia dos 

direitos do idoso constituem um desafio (SILVA et al., 2012).  

Assim, destaca-se a importância desse trabalho em conhecer as 

representações sociais de pessoas idosas sobre as ações desenvolvidas pelos 

profissionais da ESF que promovam ou não a autonomia e a independência, pois, é 

por meio da compreensão que as pessoas têm sobre o mundo e sua representação 

na sociedade, que grupos sociais se estabelecem e dão sentido às suas práticas 

sociais (CAVALCANTI; NOGUEIRA, 2008)1.  

Neste sentido, observa-se que têm-se buscado estudar a velhice sob diversas 

óticas, mas, a maioria centrada em idosos de áreas urbanas. Diante desta 

problemática, esse trabalho enfrenta o desafio de despertar reflexão sobre as 

representações de sujeitos idosos vivendo em condições de assentados rurais. 

A discussão dessa problemática está ancorada na teoria das representações 

sociais (MOSCOVICI, 2015). A representação social e sua contribuição no campo da 

saúde será discutido de forma mais aprofundada no item das representações sociais.  

 

 

 

 

                                                           
1 Para os autores, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se estabeleceu em áreas de 
assentamentos rurais, representa um movimento social que teve sua legitimidade estabelecida pelas lutas e 
conquistas que se firmou enquanto grupo social organizado. 
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4.2.2 MOVIMENTOS DOS TRABALHADORES RURAIS E O ENVELHECIMENTO 
 

 

Os assentamentos rurais têm ganhado visibilidade com os movimentos 

conhecidos como reforma agrária, a qual tem contribuído para assegurar aos 

trabalhadores rurais o direito à terra. E aqueles que a adquirem são assim 

denominados “assentados rurais” (SPAROVEK, 2003).  

No Brasil, evidencia-se início dessa luta nos primórdios da civilização. Esse 

movimento assemelha-se a diáspora do povo cristão. O autor a descreve como 

assembleia coletiva na qual os atores reivindicavam a posse de terras. Como 

resultado dessa luta e diante da resposta negativa do governo vigente no Brasil no 

início da civilização no país, 110 famílias apossam-se de terras no Brasil. Esse ato 

simbolizou a luta pela obtenção de terras e a luta pela cidadania, constitui-se assim, 

a gênese do Movimento dos Trabalhadores sem Terra no Brasil (FERNANDES, 2000). 

Estudos recentes sinalizam para essa luta dos trabalhadores rurais quando 

avaliam a qualidade de vida de assentados rurais, se evidenciam as condições 

desfavoráveis de vida, destacando-se as questões ambientais, sociais e econômicas. 

Os resultados descrevem um sujeito fragilizado na condição de assentado pela oferta 

insuficiente de serviços que atenda às suas necessidades no campo da saúde 

(SPAVOREK, 2003; BELTRAME, et al., 2012). Não obstante, os serviços de saúde 

para maioria dessa população assentada rural é de difícil acesso e oferece número 

limitado de profissionais e comumente não atende de forma satisfatória à demanda 

desses usuários (SCOOT, 2006).  

Considerando as dificuldades vivenciadas por esses atores sociais idosos, a 

representação que estes têm sobre as coisas/objetos/imagens do mundo a sua volta, 

têm implicações no cotidiano de suas vidas, à medida que esses se comportam e 

reagem a estas práticas individual ou coletivamente (ARAÚJO et al., 2005). Assim, 

compreendê-las pode oferecer subsídios para atender àquelas demandas. 

O cenário histórico da população assentada no Brasil se perpetuou em meio as 

lutas e reivindicações fortemente vinculado ao espaço em que vivem, e dentro deste 

espaço, a saúde constitui campo bem expressivo. No entanto, evidencia-se que “os 

meios de produção são mais privilegiados pelo Estado do que as condições de vida e 

de trabalho estabelecida pelos moradores do campo” (BATISTA; ALBUQUERQUE, 

2013). Assim, este estudo sinaliza para a importância de compreender tais espaços, 
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de como ocorre as relações dialógicas para efetivação de suas necessidades no 

campo da saúde, para, assim, apresentar indício para o atendimento qualificado às 

demanda de atores sociais idosos assentados.  

Não obstante, a nova conjuntura política nos últimos cinco anos, ancorados no 

decreto 7.508/2011 e portaria 2.488/2011, sinalizam para a “regionalização e 

integração das ações e serviços de saúde em áreas de assentamentos de forma a 

garantir no SUS o atendimento qualificado à saúde da população” (BRASIL, 2013). 

Neste sentido, entende-se que a garantia do direito à saúde no espaço rural deve ser 

organizado e assegurado aos atores sociais e próximo do convívio das pessoas.  

As conquistas alcançadas pela população de assentados se deu mediante a 

luta de grupos sociais, e sinaliza-se nessa luta a persistência de uma autonomia pela 

sua posição social enquanto grupo organizado (FERNANDES, 2000). Assim analisa-

se que, por meio da compreensão do que as pessoas têm sobre o mundo e sua 

representação na sociedade, é que grupos sociais se estabelecem e dão sentido às 

suas práticas sociais. 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 descreve que o Estado tem o dever 

de viabilizar propostas que intensifiquem a produção de saúde em áreas rurais, 

considerando a participação da população. Segundo Batista e Albuquerque (2013), 

desde 1950, tem-se efetuado discussões acerca do tema. Embora sinalize para nova 

discussão sobre o contexto social do urbano e rural, destacando “os avanços nos 

espaços rurais com a modernização e tecnologia, contribuindo para o estreitamento 

do limite do urbano e rural, levantando a discussão de (re)pensar esse conceito”. 

Mesmo diante da evidencia dessa modernização no ambiente rural, é notório que no 

campo da saúde não se alcançou a mesma dimensão, evidenciando “a oferta precária 

e limitada, não obstante centrada na doença”. A Política Nacional de Saúde Integral 

das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF), sinaliza para uma rediscussão 

do conceito de ambiente rural2 apontando para aquela preocupação no campo da 

promoção da saúde, “na promoção, na atenção e no cuidado em saúde, priorização 

da redução das desigualdades de acesso às ações e aos serviços do SUS para as 

populações na condição de assentados rurais”, inclusive sinalizando para “a garantia 

do direito à liberdade” (BRASIL, 2013). No entanto, lança-se a problemática, ela é de 

                                                           
2 Conceito moderno do rural repensado não mais pela suas características físicas, mas por meio das relações da 
população que a estabelece e pela utilização dessas características (PONTES, 2004). 



32 
 

fato na prática diária de idoso assentados? Reconhecem como favorável ou não a sua 

autonomia e independência? Assim, este estudo buscou investigar essa problemática, 

apoiada na teoria das representações sociais.  

 

 

4.2.3 O ENVELHECIMENTO E A ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

 

A proposta do Programa de Saúde da Família teve seu início em 1999, por meio 

de uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Visava o 

desenvolvimento de atividades de forma dinâmica, com avaliação permanente dos 

indicadores de saúde de cada área de atuação, objetivando, assim, a promoção e a 

proteção da saúde (BRASIL, 1997). Várias portarias foram atualizadas para aprimorar 

as ações mediante o surgimento de novas necessidade das pessoas e das 

coletividades. 

A política Nacional da Atenção Básica (PNAB) foi instituída por meio da portaria 

648, de 28 de março de 2006, revogada em 2011 pela portaria 2.488, de 21 de outubro 

de 2011. Atualmente, com a situação epidemiológica vivenciada com a tríplice 

epidemia (Dengue, Zika, Chykungunia), a mesma foi alterada em seu Anexo I, pela 

Portaria nº 2.121/GM/MS, de 18 de dezembro de 2015, para reforçar as ações 

voltadas ao controle e redução dos riscos em saúde pelas Equipes de Atenção Básica, 

especificamente a alteração com foco no Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

A PNAB distingue-se como um “conjunto de ações de saúde desenvolvidas 

com alto grau de descentralização e capilaridade, próxima dos ambientes de convívio 

diário das pessoas” (BRASIL, 2012). As ações têm por objetivo “a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde”, visando a integralidade 

da atenção de forma a impactar na situação de saúde e autonomia (BRASIL, 2012). 

Ao longo da sua trajetória, o SUS passou por um processo de fortalecimento 

da Atenção Básica (AB), evidenciada na ordenação das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS). A atual PNAB apresenta uma atualização dos conceitos, pela introdução de 

informações ligadas ao papel idealizado de AB no que concerne à ordenação das 

RAS. Hoje, traz uma representação, ou pelo menos devia representar, uma atenção 

acolhedora, resolutiva, com melhorias na gestão e coordenação do cuidado do usuário 
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nas diversas Redes de Atenção, uma vez que é instituída como a principal porta de 

entrada dos serviços de saúde (BRASIL, 2012). 

No contexto atual, evidencia-se certo avanço no processo de promoção da 

saúde, demonstrada no leque de modelagens de equipes voltadas para as diferentes 

populações e realidades do Brasil, que se somatizam e sinalizam para o 

fortalecimento da ESF. Dentre os diversos formatos, pode-se destacar:  

 

“EAB para a população de rua (Consultórios na Rua), ampliação do 
número de municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), simplificou e facilitou as condições para que sejam 
criadas UBS Fluviais e ESF para as Populações Ribeirinhas... 
ampliação das ações intersetoriais e de promoção da saúde, com a 
universalização do Programa Saúde na Escola - e expansão dele às 
creches – acordo com as indústrias e escolas para uma alimentação 
mais saudável, implantação de mais de 4 mil pólos da Academia da 
Saúde até 2014. Às equipes de Atenção Básica se somam as equipes 
do Melhor em Casa para ampliar em muito o leque de ações e 
resolubilidade da atenção domiciliar” (BRASIL, 2012, p. 10).  

 

O Telessaúde foi outro avanço que potencializou a assistência, pois, permite a 

troca de conhecimentos Interprofissionais e Intersetoriais dirimindo a distância entre 

profissionais e serviços de saúde. Esse recurso favoreceu a integração e a ampliação 

dos conhecimentos no campo da saúde, se revelando em uma nova política de 

organização e integração do sistema básico de saúde, que aponta para a ampliação 

da resolubilidade na AB e para a continuidade do cuidado do usuário. 

Ao analisar as diretrizes dispostas na política desde os seus primórdios até a 

atualidade, mesmo diante dos avanços aqui já descritos, observa-se que a atenção e 

promoção à saúde de idosos foi se limitando ao profissional enfermeiro. Conforme 

descreve a política, “é de responsabilidade do enfermeiro”:  

 

“Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas 
as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 
adulta e ‘terceira idade’” (BRASIL, 2012, p. 46).  
 
 

 Nesse texto da política, pode-se analisar que o termo terceira idade é 

atualmente atribuído a pessoas com 60 anos e mais (BRASIL, 2012). É notório certa 

mudança tanto no campo teórico, antes conhecido “saúde do idoso” que, embora 
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descrevesse uma política de promoção, evidenciava sua base na medicina 

assistencial “Programas Atenção à Saúde do Idoso, Médico em Casa, Zona Livre de 

Catarata, Prevenção de Hipertensão Arterial” (BRASIL, 1997), ou seja, a 

responsabilização do cuidado a doença antes era atribuída ao profissional médico. 

Destaca-se que, para o desenvolvimento de ações interdisciplinares conforme 

preconiza a atual política, faz-se pensar a responsabilização do cuidado à toda a 

equipe que compõe a ESF.  

O governo tem investido no desenvolvimento de políticas voltadas a Atenção à 

Saúde do Idoso na Atenção Básica, na implementação do Caderno de Atenção Básica 

- Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa -. Já foram disponibilizados oitenta mil 

exemplares desse caderno no período de 2009 a 2010, juntamente com a Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa, que é outro instrumento instituído com o propósito de 

fortalecer a política de saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2010). A caderneta tem por 

finalidade realizar um levantamento das condições de saúde da pessoa idosa 

buscando interferir positivamente na sua condição de saúde. Sendo portanto atribuído 

a todo profissional de saúde, a identificação de sinais de fragilidade do idoso e registro 

na referida Caderneta, potencializando, assim intervenções sobre as mesmas. 

(BRASIL, 2008). 

 O Caderno de AB, outro instrumento de governo, elaborado com a finalidade 

de dar subsídios técnicos específicos sobre à saúde da pessoa idosa, facilitando a 

prática diária dos profissionais (BRASIL, 2010). Este constitui-se instrumento 

essencial para referência dos processos de capacitação dos profissionais que atuam 

na AB.  

As políticas de saúde foram instituídas com a finalidade de fornecer elementos 

para que profissionais possam intervir nas fragilidades das pessoas advindas da fase 

da velhice (BRASIL, 2010), e tem como máxima de sua função fornecer elementos 

para que pessoas e coletividades alcancem idades avançadas com o melhor estado 

de saúde.  

  Mesmo diante dos avanços e conquistas, adquiridos a longo de sua trajetória, 

o SUS necessita ainda de mudanças e avanços para que alcance respostas efetivas 

às necessidades de saúde de pessoas idosas. O cenário atual demonstra problemas 

relacionados com o acesso aos serviços de saúde e inadequação do modelo de 

atenção para atender a demanda dos idosos (MARTINS, 2014).  
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 Não obstante, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sinaliza para o 

desenvolvimento de ações que visem dirimir essas fragilidades, quando propõe que 

sejam voltadas ao envelhecimento ativo. Assim, nota-se certa preocupação do 

Ministério da Saúde brasileiro com ações na atenção à saúde de pessoas idosas, 

voltadas para envelhecimento ativo e sadio (BRASIL, 2010). Neste sentido, a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa destaca, como sua principal finalidade a 

“recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa 

idosa” (BRASIL, 2010), apontando para a autonomia e a independência como 

essência do conceito de saúde da pessoa idosa. 

 

“O conceito de que saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela 
sua condição de autonomia e independência que pela presença ou 
ausência de doença orgânica; a necessidade de buscar a qualidade 
da atenção aos indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas 
no paradigma da promoção da saúde.” (BRASIL, 2010, p. 23). 
 

  Conceito esse já previsto na lei Orgânica de Saúde (Nº 8.080/90), quando 

destaca como um de seus princípios e diretrizes a preservação da autonomia das 

pessoas, neles entende-se também à pessoa idosa.  

Estudo realizado com idosos no município de Petrolina – PE, evidenciou no 

processo discursivo do cotidiano da assistência na ESF, a luta desses atores por 

atendimento que favoreça às suas demandas, interesses e necessidade de saúde 

(SOUZA, 2009). Assim compreende-se que, para que se alcance Atenção à Saúde na 

ESF de forma a atender as demandas e necessidades desses atores, deve 

prioritariamente desenvolver ações que primem pela recuperação e manutenção da 

autonomia e da independência, asseguradas independentemente do ambiente social 

no qual estejam inseridos, ou seja, devem ser considerados tanto o ambiente urbano 

quanto o rural. 

 

 

4.2.4 O ENVELHECIMENTO E AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO IDOSO 
 

 

 No Brasil, o processo de envelhecimento, na maioria das vezes, parece 

invisível quando se depara com o reconhecimento das necessidades e demandas 

dessa população (CARNEIRO et al., 2013). Não obstante, esse processo constitui um 
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desafio por se processar em meio a perda da autonomia e independência (BRASIL, 

2006). Esse desafio é ainda maior em meio aos serviços de atenção à saúde, pois se 

processa em condições desfavoráveis (MAFRA, 2011).  

 Quando considerados os aspectos biológicos, o processo de envelhecimento 

distinguir-se pelo declínio das funções orgânicas e dos sistemas do corpo, sendo este 

um “processo natural, progressivo e irreversível, que traz como consequências 

alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que se manifestam por mudanças 

corporais internas e externas” (MAFRA, 2011). Para a autora, tais alterações trazem 

com consequência a perda da autonomia e da independência da pessoa idosa. 

 A autonomia, neste estudo, é definida como a capacidade de decisão e de 

comando, podendo a mesma ser preservada mesmo diante do estado de dependência 

do indivíduo; e a independência, como a capacidade do indivíduo de se locomover 

independente da ajuda de outra pessoa (CARVALHO; PAPALEO, 2000; MORAES, 

2012). Ressalta-se, ainda, que o conceito de saúde é definido pela “condição de 

autonomia e independência dos atores sociais”, (BRASIL, 2012). 

 Discutindo a questão da autonomia, o conceito de liberdade de Rousseau, 

propõe um novo conceito: “a autonomia da vontade” (KANT, 1999). Como fundador 

da filosofia crítica, conduz o pensar dos homens para o agir com autonomia. Essa 

razão, própria do ser humano, concede-lhes as respostas para compreender seu 

papel social “o fim último da sua existência” (DELEUZE, 2000).  

Kant (1999) descreve a autonomia como a liberdade política de uma sociedade 

possuir a capacidade de governar a si de forma independente. Assim, a autonomia 

representa o “caráter da vontade determinada em virtude de sua própria lei”, de tal 

modo, a autonomia consiste em exercer a liberdade para agir em conformidade com 

a lei moral que rege o meio social no qual os sujeitos estão inseridos.  

O princípio de autonomia de Kant, está, então, centrado na moral própria do 

ser social, que se baseia na distinção de regras sociais conforme descreve Japiassu 

e Marcondes. 

 

“E não se deve esquecer a perspectiva trabalhada por Kant de que não há 
nenhum autêntico princípio supremo da moralidade que, independente de 
toda a experiência, não tenha de fundar-se somente na razão pura. Pois, para 
Kant, só o ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação 
das leis, isto é, segundo princípios, pois só ele tem uma vontade autônoma. 
Para que o homem possa derivar as ações das leis é necessária a razão, isto 
leva Kant a dizer que a vontade não é outra coisa senão a razão prática” 
(JAPIASSU; MARCONDES, 2001, p. 92). 
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Analisa-se, então, que, segundo os autores, a liberdade implica na 

responsabilidade do indivíduo por seus próprios atos, devendo portanto, ser 

considerados sujeitos de decisão nas ações sociais, nessas compreende as voltadas 

a suas saúdes.  

Paulo Freire (1996), traz uma abordagem do conceito no campo da educação. 

Para ele, a autonomia avança para a dimensão da conscientização na tomada de 

decisão, em que o sujeito compreende o mundo a sua volta por meio de uma relação 

dialógica, sendo assim, sujeito de ação no seu cotidiano. Trazendo essa perspectiva 

para o campo da saúde, considera-se imprescindíveis que as políticas que propõem 

ações de promoção da autonomia e da independência de pessoas idosas devem unir 

os saberes teórico-práticos do cotidiano desses sujeitos. Ou seja, deve-se considerar 

que, por meio da dialogicidade, os sujeitos constroem o seu cotidiano histórico e dão 

sentido às suas práticas.  

Pitano e Ghiggi (2009) discutem sobre o sujeito consciente mas possuidor de 

conhecimento inacabado e considera essa dimensão indispensável ao processo de 

construção da autonomia. Não obstante, essa “dimensão permite ao ser humano 

inserir-se num processo de - fazer e refazer- a sua história”. Assim, a autonomia do 

idoso não é algo determinado, mas adquirida socialmente por meio da dialogicidade 

entre sujeitos.  

O impacto vivenciado atualmente com o envelhecimento populacional, nas 

políticas públicas, a aprovação de leis voltadas para o “envelhecimento ativo3 e 

saudável”, dentro dessa perspectiva, a promoção e recuperação da autonomia e 

independência de pessoas idosas constitui-se um de seus objetivos primordiais 

(BRASIL, 2006). Assim, entende-se que a independência e autonomia de pessoas 

idosas estão relacionadas com as relações dialógicas construídas dentro do contexto 

social no qual estão inseridos os atores. No campo da saúde, essa dialogicidade deve 

compreender o ambiente da ESF entre profissionais que a compõe e os usuários 

idosos desse sistema.  

 Essa investigação apoiou-se no aporte teórico da representação social, para 

compreender e analisar as representações de atores idosos sobre as ações 

                                                           
3 Envelhecimento Ativo - processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas 
(BRASIL, Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. 2006, p. 11). 



38 
 

desenvolvidas por profissionais na ESF, e se essa interação dialética constitui ações 

favoráveis ou não a autonomia e independência de pessoas idosas. 

 

 

4.3 Teorias da Representação Social 
 

 

 O estudo pioneiro de Moscovicci (2015) sobre a psicanálise penetrou no 

pensamento popular e introduziu o conceito de Representação na França. O trabalho 

que deu alma a este estudo, “La Psicanalyse: Son image et son public”, em 1961, teve 

sua primeira publicação na França.  

As representações sociais dentro da psicologia social, na perspectiva teórica 

consagrada por Moscovici, iniciou-se na década de 60, revelando modelo de pesquisa 

capaz de explicar a natureza e a transformação do senso comum, para tanto, 

considera a importância dos processos de comunicação e de comportamento de 

grupos sociais (WACHELKE, 2008). 

Moscovici (2015) nomeou de Representação Social o conhecimento do senso 

comum, conceito esse que teve origem nas ‘representações coletivas’ de Émile 

Durkheim, o qual buscou se estabelecer no campo da sociologia enquanto ciência. 

Durkheim defendeu separação radical entre as representações individuais e coletivas, 

instituindo a primeira no campo da psicologia; e a última, como objeto de 

conhecimento da sociologia. Durkheim se manteve fiel à tradição aristotélica e 

kantiana. Não obstante, essa representação sinaliza para concepção de “uma 

entidade estática, hierarquicamente superior e autônoma, que confere sobre os 

indivíduos a sua soberania na forma de imposição, comum a todos os fatos sociais” 

(FREITAS, 2006).  

A partir do conceito de representação coletiva de Durkheim, Moscovici (2015) 

sinaliza para ampliação do mesmo e descreve as representações sociais como fatos 

norteadores dos processos de conduta de indivíduos e coletividades e ressalta a 

importância de considerar o contexto social no qual os sujeitos estão inseridos.  

Considera as representações sociais como “estruturas dinâmicas, operando em um 

conjunto de relações e de comportamento”, se admitem não apenas como reprodução 

de comportamentos e relações, mas, como resposta a determinado estímulo externo. 
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Para Moscovici (2015) o uso do “social” ao “coletivo”, tem por objetivo enfatizar 

a distinção do termo. Assim, descreve as RS como processos de ideias e práticas com 

a função de “estabelecer uma ordem nas comunicações que permitirá aos atores 

sociais se orientarem no seu mundo e assim possibilitar a comunicação entre os 

membros de uma comunidade”. Assim, de acordo com o autor a representação social 

é definida como: 

 

“...um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 1) 
estabelecer uma ordem que permitirá as pessoas originar-se em seu 
mundo material e social e controla-lo; 2) possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo portanto um código para nomear e classificar, sem 
ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história 
individual e social” (Moscovici, 2015, p. 21). 

 

Para Jodelet (2001), a Representação Social constitui um fenômeno, descrito 

como forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com o objetivo de 

favorecer a construção do convívio social diário das pessoas e coletividades. No 

estudo em que aborda o “Fenômeno da AIDS”, enfatiza como um modelo de valores 

construído socialmente carrega na palavra as suas representações sociais. Quando 

discute o tema, conduz para dois tipos de representação: “a moral e social e a 

biológica”, representada na palavra “AIDS”. A moral consiste na representação da 

Aids como “doença-punição” a questão de gênero pela licenciosidade sexual; a   social 

e a biológica são apresentadas como aquelas que simbolizam os saberes 

aglomerados na memória social, tendo como ancora a legitimidade simbólica 

(JODELET, 2001). Assim, compreende que essa representatividade da “doença 

sujeito” como uma relação entre o “sujeito e o objeto”. O que, para a autora, essa 

relação pode extrapolar a uma pessoa ou um evento material, psíquico ou social”. De 

tal modo, as representações constituem-se fenômenos complexos, ativos, que agem 

na vida social (JODELET, 2001).  

As representações sociais, então, somente trazem resultados se a investigação 

estiver relativamente difundida dentro da cultura analisada. Esta, portanto, avalia 

como determinada teoria pode se diferenciar da representação social dos diferentes 

atores envolvidos (FARR,1999).  

Segundo Abric (2000), as representações sociais correspondem à uma 

dimensão estável e dinâmica do senso comum, ou seja, a teoria difere da realidade 
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prática vivenciada pelas pessoas nos diferentes meios sociais. As representações 

sociais são, portanto, marcadas por inscrever-se em processo temporal e histórico de 

uma sociedade. 

O funcionamento das representações sociais dar-se-á então, sobre dois 

processos principais: “objetivação e ancoragem”. A ancoragem consiste em “um 

processo que transforma algo, equivalendo a uma categoria conhecida considerada 

apropriada [...] Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa” (MOCOVICCI, 

2015).  

Dentro desse contexto, a objetivação tem por finalidade “unir aquilo não familiar 

com a realidade, tornar verdadeira essência da realidade, sendo a princípio percebida 

como um universo intelectual inacessível.” Assim, “objetivar é descobrir a qualidade 

icônica de uma ideia ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem” 

(MOSCOVICI, 2015).  

Para Ferreira e Alves (2011) a objetivação “consiste em uma atividade 

imaginativa que dá forma ou figura ao conhecimento de um objeto.” Segundo os 

autores, compreende-se o mundo em volta, por meio das percepções e ideias dos 

sujeitos, constituindo assim, respostas do ambiente no qual os sujeitos estão 

inseridos. Dentro desse contexto social, a categoria etária “idoso” aparece como que 

um ser invisível conforme. 

 

“...a observação familiar de que nós não estamos conscientes de 
algumas coisas bastantes óbvias; de que nós não conseguimos ver o 
que está diante de nossos olhos. É como se nosso olhar ou nossa 
percepção estivessem eclipsados, te tal modo que uma determinada 
classe de pessoas, seja devida a idade – por exemplo os velhos pelos 
novos e os novos pelos velhos... – se tornam invisíveis quando, de 
fato, eles estão nos olhando de frente” (MOCOVICCI, 2015, p. 30). 
 
 
 

Acredita-se que, por meio das representações sociais, é possível conhecer a 

representação social dos sujeitos idosos sobre a Atenção Básica à Saúde, e, se as 

ações desenvolvidas são favoráveis, ou não, a autonomia e independências de atores 

sociais idosos.   
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4.3.1 HISTÓRIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
 

 

A Europa representa o berço da Teoria das Representações Sociais e ganha 

evidência em 1961, com os trabalhos do francês e psicólogo social Serge Moscovicci, 

ganhando destaque com a publicação do trabalho “La Psicanalyse: Son image et son 

public. A expressão “representação” foi primeiramente proposta por Durkheim com a 

“representação coletiva” e objetivava delimitar o pensamento social em relação ao 

individual. O autor defendia a ideia de que a vida social é a condição que expressa todo 

pensamento organizado. O conceito foi usado na elaboração de uma teoria da religião, da 

magia e do pensamento mítico. O argumento para essa teoria estava ancorado no sentido 

de que os acontecimentos coletivos não podem ser explicados em termos individuais, 

pois, esses fenômenos são produto de uma interação coletiva dentro do meio social no 

qual os atores estão inseridos (MOCOVICCI, 2015).   

Durkheim, com a proposta de definir o que é coletivo e o que é individual, direcionou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

para uma divisão de conhecimentos da ciência da psicologia e sociologia, situando no 

campo da psicologia o pensamento individual e no da sociologia todo conhecimento 

coletivo (MOSCOVICI, 2016).  

O ponto de partida de Moscovicci para definir as representações sociais foi, 

considerá-las como um fenômeno, o que antes era considerado um conceito 

(MOCOVICCI, 2015). Classificando-as como “fenômenos específicos que estão 

relacionados com o modo particular de compreender e se comunicar – um modo que cria 

tanto a realidade como o senso comum- o termo foi usado para enfatizar a distinção do 

social em vez do coletivo” (2015, p. 49). Considerando as representações sociais como 

fenômenos, o autor analisa o pensamento como ambiente e, assim, confronta o 

pensamento primitivo do senso comum com a ciência, o primeiro ancorado na crença “o 

poder ilimitado da mente que conforma a realidade e adentra sobre ela ativando-a” (2015, 

pag. 49). Esse fato possibilita a determinação do curso dos acontecimentos. O 

pensamento científico baseia-se no oposto, ou seja, “no poder ilimitado dos objetos” 

(2015, pag. 49). Esse conforma o pensamento e assim determina sua evolução quando 

interiorizado pela mente. Assim, Mocovicci define:  

 

“No primeiro caso, o pensamento é visto como agindo sobre a realidade; no 
segundo, como uma reação à realidade; numa o objeto emerge como uma 
réplica do pensamento; na outra, o pensamento é uma réplica do objeto. 
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Assim se para o primeiro os desejos tronam-se realidade, no segundo pensar 
passa a ser transformar a realidade em nossos desejos (2015, p 49)” 

 
 

 Mas a ênfase da sua argumentação está no fato de que as representações 

sociais são organizadas e estruturadas pelas ações comunicativas dos atores sociais, 

bem como para torná-las possíveis. Deste modo, as representações podem ser 

produto da comunicação, e sem elas não haveria representação (MOSCOVICCI, 

2015). Assim, entende-se que, para Moscovicci, as representações sociais possuem 

uma ação construtiva sobre a realidade. Não obstante, ao partilhar uma representação 

social é vincular-se a um sistema de valores, de noções e práticas que confere aos 

sujeitos um sentido comum (BÔAS, 2010). 

Na história da representação social os trabalhos de Jodelet (2005) tem ampla 

contribuição. O estudo sobre a historicidade da loucura, que objetivou investigar a 

doença mental em uma comunidade rural francesa na década de 70, teve a loucura 

como o objeto representativo. Embora os pacientes circulassem livremente, 

constatou-se que o comportamento das pessoas sinalizavam para ações e aspectos 

teóricos do cotidiano historicamente construídos, ancorada na teorização da loucura, 

refletindo nos sujeitos a imagem negativa. (JODELET, 2005). As representações 

sociais são, portanto, formas de conhecimento socialmente elaborado e 

compartilhado, com um objetivo prático que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social (ARRUDA, 2002). 

As representações sociais, então, apresentam importantes subsídios na 

dinâmica e nas técnicas das relações sociais, o que permite a compreensão da 

realidade da função do indivíduos enquanto sujeitos sociais, bem como pode definir a 

identidade e a especificidade de determinado grupo, orientando seus comportamentos 

e ações. (ABRIC, 2000). As RS são portanto, fenômenos complexos sempre ativos e 

agindo na vida social (JODELET, 2001).  

Não obstante, o senso comum constitui-se fenômeno orientador do 

comportamento do sujeito enquanto indivíduo e coletividade, determinando suas 

práticas e atitudes (BÔAS, 2010). 

Desse modo, de acordo com as abordagens teóricas aqui apresentadas, este 

estudo possibilitou a compreensão das representações sociais de sujeitos idosos 

sobre a atenção à saúde de idosos na ESF, como favoráveis ou não a autonomia e 

independência. Espera-se que, por meio do processo de ancoragem e objetivação, 
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tornar familiar o que se apresenta estranho dentro do processo de cuidar na ESF; e 

identificar, por meio da dialogicidade, as inovações ou novas formas de 

representações dos atores idosos no cotidiano da atenção básica (MOSCOVICCI, 

2015). 

 

 

4.3.2 REPRESENTAÇÃO SOCIAL E O ENVELHECIMENTO  
 

 

 O início da velhice é marcada pela “categoria idade”, que no Brasil, é definida 

àquela com idade igual ou superior a sessenta anos (BRASIL, 2006). Esta fase da 

vida carrega as marcas do isolamento social. Não obstante as políticas públicas do 

idoso sinalizam para marcas desse estigma quando surge partindo do princípio que a 

velhice traz perdas da autonomia e da independência para o idoso (BRASIL, 2003). 

 Nesse recorte etário marcado por perdas, as representações sociais permitem 

elucidar o lugar que o sujeito ocupa, uma vez que essas dão subsídios para as 

informações recebidas e para os significados a elas atribuídos (MOSCOVICCI, 2015).  

Estudo realizado com idosos sobre a representação social da velhice aponta a 

qualidade de vida4 como fator determinante para a saúde de idosos, estando essa 

relacionada com a autonomia e independência. (MAGNABOSCO-MARTINS et al., 

2009). 

 Analisando a fragilidade de sujeitos idosos no contexto da assistência na 

atenção básica sob a luz das Representações Sociais, entende-se que estas são 

ancoradas nas alterações fisiológicas originadas pelo envelhecimento, dificuldades 

com as quais os idosos se deparam na busca do cuidado. (OLIVEIRA E MENEZES, 

2011).   

A representação social da velhice e do envelhecimento está comumente 

ancorada em elementos negativos tais como: a demência, senilidade, solidão, rejeição 

familiar e ao preconceito (WACHELKE, 2008). Observa-se certa semelhança nesse 

estudo com o realizado por Magnabosco-Martins (2009), quando descreve a 

representação social da velhice na concepção de estudantes de enfermagem 

                                                           
4 Qualidade de vida é definida no Estatuto do Idoso como o desenvolvimento de ações que incentivem 

e promovam o lazer e a atividades físicas que proporcionem uma vida ativa do idoso e que estimulem 
a sua participação na comunidade (BRASIL, 2003). 
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vinculada a aspectos, ancorados na doenças e fragilidades físicas e sociais. Para o 

autor os aspectos das representações sociais da velhice distingue-se em três classes: 

“1) a velhice com ênfase na importância da religião e educação familiar; 2) a velhice 

associada a experiência e sabedoria e; 3) a velhice como fase da vida em que 

predomina a dependência” (MAGNABOSCO-MARTINS et al., 2009). Assim, a velhice 

é associada a um estado de espírito vinculado à perdas. Não obstante, a política de 

saúde do idoso sinaliza para essa problemática, classificando a velhice como a fase 

da vida que carrega as marcas da perda. (BRASIL, 2006). 

 Tomando por base a teoria das representações sociais, entende-se o 

envelhecimento como relações simbólicas vivenciadas como experiências adquiridas 

no cotidiano dos atores sociais idosos. O espaço social são, portanto, “processos 

dialógicos organizados nos quais os sujeitos se articulam na buscar por sua 

visibilidade”. Assim, as representações são formas de se comunicar e se relacionar 

criada no curso das conversações (MOSCOVICI, 2015). 

 Na Atenção Básica (AB), a faixa etária “idoso” expressa a condição social do 

idoso, emergindo noções que implicam preconceitos e estigmas trazidos pela marca 

da idade, vinculado a doença e morte, quando atribui a esse ator social doenças 

próprias da idade (SOUZA, 2009). Na política de saúde da pessoa idosa, o estigma 

associa-se a perda da autonomia e independência como consequência da velhice 

(BRASIL, 2006). 

 Em meio a esse cenário de perdas, os sujeitos criam signo representativos de 

ressignificação da velhice, conforme identificado em investigação realizada em 

Petrolina-PE sobre a mediação do cuidado de si, como signo representativo da 

organização das relações e das saúdes de pessoas idosas o “amor” e o “respeito” 

(SOUZA; PEIXOTO; MACEDO, 2011). 

 Estudos realizado com idosos por Trindade et al. (2012) sobre a RS social da 

saúde, apontaram que a essas incluíam-se boas práticas de saúde, como: “viver em 

paz com todos e consigo, dormir e comer bem e poder ter acesso a serviço de saúde”. 

Costa (2007) descreve que, por meio da criação e fortalecimento de vínculos entre 

idosos e profissionais de saúde, pode ser possível o alcance de uma assistência 

qualificada a idosos dentro da Rede Básica de Saúde.  
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4.3.3 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
ENQUANTO ESFERA PÚBLICA  
 
 
 

 Abordar-se-á neste tópico a representação social da esfera pública, ancorada 

no trabalho de Sandra Jovchelovitch (2000), sobre as Representações Sociais e 

Esfera Pública. O trabalho da autora dá subsídios para ampliar as discussões no 

campo da saúde, uma vez que mapeia os campos de significações que definem a 

representação dos espaços públicos. Neste estudo descreve-se como espaço público 

a Estratégia de Saúde da Família/Atenção Básica, ambiente social comum às pessoas 

na busca pela assistência à saúde. Neste espaço, permite identificar as experiências 

simbólicas dos atores idosos neles envolvidos. 

Nesse trabalho, Sandra Jovchelovitch (2000) teve por objetivo demostrar a 

existência de vínculos entre as representações sociais e a esfera pública enquanto 

espaço simbólico, no qual as representações são criadas e desenvolvidas. Esta 

investigação, também utilizou-se do método dialético, a exemplo de entrevistas e 

grupos focais.  O método de análise do conteúdo (BARDIN), permite compreender e 

codificar símbolos representativos dos espaços comuns do cotidiano dos atores 

sociais. Buscou-se investigar a representação social de usuários idosos no espaço 

público da ESF.  

Definir os registros dessas experiências simbólicas na atenção básica enquanto 

espaço público e compreender como são representados e significados essas 

experiências, constituem-se elementos importantes para construção dos sujeitos, no 

campo da individualidade e sociabilidade (JOVCHELOVITCH,2000). Para tanto, se 

faz necessário conhecer as representações que emergem nesse campo de 

sociabilidade para, assim, entender como as pessoas dão forma aos objetos que 

representam.  

No Brasil, isso é uma tarefa árdua, pois na esfera pública os atores enfrentam 

problemas de ordem estruturais e sociais. Para essa afirmação busca-se sustentação 

teórica em Faoro (1975) e Costa (1988). 

Como nas demais esferas públicas, no campo da saúde são enfrentados 

problemas de ordem histórica, tais como: “o difícil acesso aos serviços de saúde, 

número limitado de profissionais e que não respondem à demandas”. (SCOOT, 2006). 
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Jovchelovitch (2000) também discute os problemas na esfera pública oriundos 

de sua origem, identificados dentro do processo histórico de construção da saúde no 

país. O problema base que merece destaque concentra-se no fato de que a saúde, 

no Brasil, teve início centrada no modelo biomédico, tendo por princípios o 

assistencialismo e as ações sanitárias que tinham como foco a doença que residia no 

sujeito enquanto indivíduo, incidindo sobre este a responsabilidade do cuidado com a 

saúde (PAIM, 2009).  

Com os princípios e diretrizes do SUS, a saúde no Brasil passa a ter seu foco 

na promoção, prevenção e recuperação da saúde, sendo de responsabilidade do 

Estado a sua garantia. Não obstante, as políticas públicas do idoso sinalizam para um 

simbolismo estigmático, o que acarreta à velhice o peso das perdas (BRASIL, 2006). 

Aos profissionais de saúde que atuam na ESF são atribuídas maiores 

responsabilidades, voltadas a recuperação e manutenção da autonomia de pessoas 

idosas. Nunes (2012) destaca a notoriedade do estigma e do preconceito no convívio 

diário de idosos, reflexo da marca da velhice.  

Entende-se que, para construção de sujeitos autônomos e independentes, é 

importante compreender como os saberes são construídos socialmente e que 

representações têm da Assistência à Saúde na Atenção Básica à Saúde. 

A ESF, enquanto espaço social público do campo da saúde, deve assegurar as bases 

para uma relação dialógica entre o que é público (ESF) e individual (idoso), 

constituindo a dualidade sujeito/profissional de saúde (JOVCHELOVITCH, 2000). 

Entende-se então que, a privação dessa relação dialógica entre pessoa idosa e a 

equipe da ESF reflete na autonomia do sujeito individual e coletivo marcado pelo 

recorte etário idoso (MOSCOVICI, 2015). Para esse autor a representação social 

constitui um caminho para estruturação dessas fronteiras.  

 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta investigação é uma pesquisa descritiva de análise qualitativa e 

quantitativa, desenvolvida com idosos “residentes” (IBGE, 2010) no bairro João de 

Deus e assentamentos Mandacaru e Água Viva, município de Petrolina/PE.  
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O estudo foi realizado no bairro João de Deus (zona urbana) e nas áreas de 

Assentamentos Rural (Água Viva e Mandacaru) em Petrolina/PE. Objetivou conhecer 

as representações sociais de idosos (homem e/ou mulher com idade igual ou maior 

que 60 anos) sobre a Atenção Básica de zonas urbanas e áreas de assentamentos 

rurais, se as ações desenvolvidas pelos profissionais que atuam na ESF são 

favoráveis ou não a autonomia e independência de pessoas idosas. Todas as falas 

dos participantes foram gravadas e transcritas. 

 
 

5.1 Local de realização do estudo 
 

 

A investigação da zona urbana foi desenvolvida no bairro João de Deus com 

idosos assistidos em duas equipes5 da ESF. E nas zonas rurais, com idosos 

residentes nos Assentamentos Mandacaru e Água Viva, assistidos nas ESF do C1 e 

N46, respectivamente.  

O município sertanejo nordestino Petrolina-PE, está situado na Mesorregião do 

Vale do São Francisco e dista 742 km da capital do Estado e conta com uma 

população aproximada a 20.313 idosos, em que 76,6% localizam-se em área urbana 

e 23,4% em áreas rurais (IBGE, 2010). A cidade possui 19 áreas de assentamentos, 

destacando-se com maior densidade populacional os Assentamentos Água Viva e 

Mandacaru, com 190 e 100 famílias respectivamente e com estruturas semelhantes.  

O bairro João de Deus fica localizado na periferia da zona oeste da cidade. 

Possui, atualmente uma população estimada de 21.208 pessoas (SMS, PETROLINA-

PE, 2016), e desses, 832 são idosos (DADOS DA PESQUISA, 2016). O local é coberto 

por duas UBSF, ambas com duas ESF. 

O Assentamento Mandacaru está situado próximo ao Projeto de Irrigação 

Senador Nilo de Souza Coelho (C1), distante aproximadamente 15 Km do centro de 

Petrolina – PE, possui, atualmente, uma média de 213 pessoas, de acordo com último 

censo realizado pela Secretaria de Saúde do Município (SMS, PETROLINA-PE, 

                                                           
5 Uma equipe clássica ESF é composta de no mínimo: 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico ou auxiliar em 
enfermagem, mínimo 04 e no máximo 12 agentes comunitários de saúde (ACS). Podendo acrescentar 
a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal; 
 
6 Ambos localizados próximo a áreas de projetos de irrigação na zona rural na cidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_S%C3%A3o_Francisco_Pernambucano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_S%C3%A3o_Francisco_Pernambucano
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2016). As pessoas residentes nessa localidade são oriundas dos municípios de 

Floresta, Cabrobó, Orocó, do Estado de Pernambuco; e de Estados vizinhos, como 

Rio Grande do Norte e Ceará. Desempregados da área urbana de Petrolina-PE 

constituem esse cenário (OLIVEIRA, 2012).  

O assentamento Água Viva situa-se próximo ao Projeto Senador Nilo Coelho 

(N4), sentido estrada do aeroporto, composto por 898 pessoas (SMS, Petrolina-PE, 

2016). A escolha desses locais deu-se em virtude da sua estrutura organizacional e 

populacional que possibilitou uma análise em condições equânimes com a ESF da 

área urbana.  

O município apresenta cobertura ascendente dos serviços básicos de saúde, 

evidenciada a partir do ano de 2014, com acréscimo em dados percentuais de 10% 

na cobertura: de 64,40%, em janeiro, para 74,57%, em dezembro do mesmo ano 

(DAB/ATENÇÃO BÁSICA, 2014). Atualmente possui uma cobertura de 91,5% de ESF 

(DAB/ATENÇÃO BÁSICA, 2016). Diante deste panorama, o município atinge a 

segunda maior cobertura entre as cidades com o mesmo porte populacional no Brasil.  

Foi nesse cenário que a investigação foi desenvolvida e permitiu compreender 

as representações sociais de pessoas idosas sobre as ações desenvolvidas por 

profissionais da ESF como favoráveis ou não à autonomia e independência. 

 

  

 

5.2 Representação geográfica das áreas investigadas  
 

 

 Com o objetivo de situar geograficamente o leitor da localização das ESF que 

assistem a população nas localidades investigadas, nas Figuras 01, 02 e 03 seguem 

os mapas geográficos dessas áreas com destaque nas ESF das localidades 

investigadas. 
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Figura 1 – Mapa do bairro João de Deus com localização das ESF de atendimento da 
população, Petrolina/PE.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: google map – 24 de outubro de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                    Fonte: google map – 24 de outubro de 2012. 
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Figura 2 – Mapa do bairro do Assentamento Mandacaru com localização das ESF de 
atendimento da população, Petrolina/PE.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: google map – 24 de outubro de 2012. 
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Figura 3 – Mapa do bairro do Assentamento Água Viva com localização das ESF de 
atendimento da população, Petrolina/PE.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: google map – 24 de outubro de 2012. 
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5.3 Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa 
 

 

5.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

1. Pessoa com 60 anos ou mais, homem ou mulher que aceitem participar da 

pesquisa, sem distinção de cor/raça/etnia; 

2. Idosos residentes7 no bairro João de Deus, Assentamento Mandacaru e 

Assentamento Água Viva há pelo menos um (1) ano;  

3. Idosos que utilizem algum tipo de serviço da Unidade Básica de Saúde da Família 

(ESF). 

 

5.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 

1. Idoso que se negue assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

2. Idoso que se negue a continuar participando da pesquisa; 

3. Idosos acamados; e/ou 

4. Idoso que apresentem doença (s) neurológica(s) degenerativa(s) ou quaisquer 

outras que comprometam o estado de consciência8.  

 

 

5.4 Subsídios teóricos da aplicação do método 
 
 

 

Para a coleta dos dados utilizou-se como instrumento a entrevista 

semiestruturada e a técnica de grupo focal. O método de escolha para análise dos 

dados foi a análise de conteúdo do Bardin. Essa forma de entrevista é recomendada 

pelo autor como adequada a análise de conteúdo, com a técnica enunciação. Sobre 

a técnica diz: “Aplica-se particularmente bem a um tipo de discurso habitualmente 

abandonado pelas técnicas exatas: a entrevista não diretiva” (BARDIN, 1977). 

Para o autor o componente mínimo do discurso é a frase: “Chama-se 

geralmente discurso na prática das análises a toda a comunicação estudada não só 

                                                           
7 Residência: local habitual de residência, local em que o indivíduo institui moradia (IBGE, 2010,p.3).    
8 Salienta-se que os critérios éticos definidos pelo Sistema Nacional de Ética em Pesquisa foram considerados. 
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ao nível de seus elementos constituintes elementares (a palavra, por exemplo) mas 

também e sobretudo a um nível igual e superior, à frase (proposições, enunciados, 

sequencias)”. E, nesta análise, a ênfase dar-se-á no trabalho das sequencias. Assim, 

“nas condições e organização de uma análise da enunciação”, este autor destaca: O 

corpus, a análise temática e a análise da enunciação. O corpus é composto de 

entrevista não diretiva individual e coletiva (Grupo focal); a análise temática “recorta o 

conjunto das entrevistas através de uma grelha de categorias projetada sobre os 

conteúdos” e a análise da enunciação estuda o “caso” de cada entrevista em si mesma 

como totalidade organizada e singular. Antes do estudo formal do discurso, a 

enunciação, deve estar isenta de qualquer interpretação. O método da enunciação 

aplicou-se também às entrevistas coletivas (Grupo focal). 

 Os participantes foram escolhidos pela técnica “bola de neve”, partindo-se de 

dois sujeitos idosos com o sexo diferente e indicados arbitrariamente pelo profissional 

enfermeiro ou Agente Comunitário de Saúde (ACS). A partir desses critérios, iniciou-

se o movimento “bola de neve”. Este procedimento constitui-se uma amostra não 

probabilística empregada em pesquisas sociais qualitativas, na qual os participantes 

iniciais de um estudo indicam novos participantes, e assim continuamente, até o 

alcance do objetivo proposto, denominado “ponto de saturação” (BALDIN; MUNHOZ, 

2011). Este foi considerado o limite para o encerramento da eleição dos participantes. 

Assim é que Fontanella et al (2008), consideram esse tipo de amostragem uma 

“ferramenta conceitual de inequívoca aplicabilidade prática, podendo, a partir de 

sucessivas análises paralelas à coleta de dados, nortear sua finalização”. O ponto de 

saturação para a entrevista chegou em 57 idoso(a)s. Compreendendo a pesquisa 88 

participantes: 29 homens e 59 mulheres, porque 31 idosos compuseram quatro GF, 

sendo dois realizados no bairro João de Deus e um em cada área de assentamento 

rural9.  

Gondim (2003) analisa que, de acordo com o envolvimento dos participantes 

com o assunto abordado, o tamanho do grupo focal pode variar de 04 a 10 pessoas. 

Assim, nesta investigação optou-se por um número entre 05 e 08 pessoas em cada 

grupo. Considerando o preconizado na literatura, o número de idosos em cada grupo 

focal constituiu uma amostra representativa. 

                                                           
9 Nos dois GF urbanos participaram em média 8 idosos. Naqueles dois dos assentamentos Água viva e Mandacarú 

contou-se com a presença 07 e 8 idosos.  
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Considera-se o método de análise da enunciação, com ênfase nas sequencias 

- Análise de Conteúdo de Bardin, apropriada a esta investigação porque oferece 

subsídios à categorização do conteúdo das entrevistas individuais e coletivas, e, 

permitiu uma explicitação e a sistematização do conteúdo das mensagens. Este 

método constitui-se como conjunto de técnicas de análise sistemática das 

comunicações, com o objetivo de descrever o conteúdo das mensagens 

(BARDIN,1977) para análise na perspectiva teórica das representações sociais. 

O corpus composto de 88 entrevistas, foi transcrito e, após esta etapa, 

realizada a análise temática para interpretação dos conteúdos10.  

Os dados quantitativos sobre o número de idosos e o número geral de pessoas 

de cada área adstrita foram coletados na Secretaria Municipal de Saúde e na Unidade 

Básica de Saúde das respectivas áreas.  

As entrevistas foram direcionadas por meio de um tópico guia (APÊNDICE 1) e 

realizadas nos domicílios dos idosos, visando dirimir vieses que pudessem existir se 

realizada dentro da unidade de saúde. Este instrumento constitui-se apropriado para 

uma discussão do tema (BAUER; GASKELL, 2002). Para os autores, o uso da 

entrevista semi-estruturada permite aprofundamento das questões de pesquisa e 

fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão do conteúdo das 

comunicações. Já, a técnica de Grupo Focal foi apropriada à esta investigação, pois 

permite compartilhamento de informações e reconhecimento da diversidade dos 

atores envolvidos. Por sua vez, permitiu identificar o posicionamento dos idosos sobre 

o tema quando apresentados e discutidos coletivamente. Assim, o método consiste 

em uma forma de validação dos conteúdos apresentados nas entrevistas individuais 

(GONDIN, 2003). 

Os Grupos Focais foram realizados em locais públicos das localidades. No 

bairro João de Deus foi utilizado o espaço do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), indicado pelos idosos durante as entrevistas individuais. Esse espaço 

é comumente frequentado por alguns idosos do bairro, local no qual se reúnem duas 

vezes por semana para palestras.  

Nas áreas de assentamentos (Mandacaru e Água Viva) foram realizados na 

associação de moradores. A realização dos grupos focais dentro da comunidade de 

convívio dos idosos é favorável por dirimir transtornos de locomoção. Foi assegurado 

                                                           
10 Para a identificação das categorias de análise, a grelha de recorte das informações foi categorizada em planilha 

Excel.  
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aos participantes da pesquisa transporte e alimentação (lanche), nos dias da 

realização dos mesmos.  Todos os Grupos focais foram realizados no período da tarde 

por livre escolha dos participantes. 

  

 

5.5 Período e etapas da realização da pesquisa  
 

 

 A pesquisa foi realizada no período de janeiro a dezembro de 2016, e seguiu 

as etapas: 

 

   

1) Primeiro contato para realização da investigação iniciou-se com a solicitação 

da carta de anuência na Secretaria de Saúde do município de Petrolina/PE; 

 

2) Contato com a Diretoria de Atenção à Saúde do Município para levantamento 

das ESF no município e população de cada área adstrita. Após esta visita, a 

diretora de saúde fez contato prévio com os profissionais na ESF para informar 

sobre a realização da pesquisa; 

 

3) A investigação teve início pelo bairro João de Deus. O primeiro contato foi com 

os profissionais enfermeiros para indicação dos primeiros idosos, que 

direcionaram para os agentes de saúde, pois consideraram que estavam mais 

apropriados para indicar os idosos dentro dos critérios da pesquisa, por terem 

conhecimento dos usuários de suas áreas adstritas. Cada equipe indicou dois 

idosos (Um homem e uma mulher). Após a indicação, iniciou-se o movimento 

“bola de neve”. A indicação por todas as ESF permitiu alcançar o leque amostral 

no bairro;  

 

4) Após o término das entrevistas foram realizados dois grupos focais tendo como 

direcionamento as questões discutidas no conteúdo das entrevistas. Os dois 

eventos foram realizados no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), espaço comumente utilizado por alguns idosos para palestras. Este 

local foi indicado pelos participantes da pesquisa durante as entrevistas. O 
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evento foi realizado após contato prévio com a assistente social responsável 

pelo local, que autorizou a realização do evento. 

 
5) Concluídas todas as etapas do bairro João de Deus, iniciaram-se as entrevistas 

na zona rural (áreas de assentamento). Primeiramente, no assentamento Água 

Viva e, depois, no Mandacaru; 

 
6)  Para identificação dos primeiros idosos, utilizou-se da mesma técnica da zona 

urbana. Após as entrevistas individuais, foi realizado um grupo focal em cada 

localidade. O evento foi realizado na associação da localidade por indicação 

dos idosos e articulação dos ACS. Na transcrição das entrevistas os idosos 

foram nomeados pela ordem de realização da entrevistas. O mesmo critério foi 

utilizado para zonas urbana e rural, informando a idade e sinalizando a 

localidade a qual pertenciam, (Ex.: Idoso 1, ZU). 

 

   

 5.6 Considerações Éticas 

 

 Pesquisa dissertação de mestrado, inserida na linha de pesquisa Sociedade 

Saúde e Ambiente, do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências da 

Saúde pela Universidade Federal do Vale do São Francisco Campus Petrolina/PE, 

registrada no CEP sob o CAEE: 47720215.20000.5196. 

Foram considerados os critérios éticos de pesquisa com seres humanos 

conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com a 

legislação vigente mencionada, “toda pesquisa com seres humanos envolve risco em 

tipos e gradações variados”. Na pesquisa em tela, os riscos foram mínimos, podendo 

incidir em: danos físicos (pelo deslocamento do idoso dentro da comunidade no 

período da pesquisa), danos psíquicos (expor sua opinião em público durante os 

grupos focais) e sociais (constrangimentos e aborrecimentos pelo tempo gasto com a 

pesquisa).  

Foi assegurado aos participantes da pesquisa indenização caso estes viessem 

sofrer danos decorrentes da pesquisa. Qualquer dano ou risco percebido pelo 

pesquisador durante a investigação teria sido imediatamente comunicado ao sistema 
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CEP/CONEP para avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo, o que 

não foi necessário nesta pesquisa. 

Após ser dado conhecimento da pesquisa, os participantes foram convidados 

a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNCICE 2), concordando 

em participar da pesquisa, sendo dado ciência a todos os envolvidos, que poderiam 

se recusar a participar da pesquisa e, a qualquer momento da mesma, poderiam 

desistir de continuar participando se assim o quisessem. O documento foi impresso 

em duas vias, ficando uma com o participante, conforme orientação da Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (466/2012). A pesquisa foi submetida ao CEP, sob o 

CAEE 47720215.20000.5196, com aprovação em 26 de Outubro de 2015 com registro 

1.296.484. 

 

 

5.7 Critérios de encerramento ou suspensão da pesquisa 
 

 

A pesquisa estava sujeita a ser suspensa a qualquer momento, caso a 

Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina retirasse sua anuência. O encerramento 

da investigação foi previsto para dezembro de 2016 com a apresentação do resultado 

da pesquisa e divulgação em eventos científicos e publicação em revistas. O 

cronograma foi cumprido pela pesquisadora em todas as suas etapas. Os resultados 

da pesquisa serão divulgados aos participantes por meio de devolutiva de pesquisa 

nas instituições locais de residência dos atores sociais que participaram da 

investigação. Durante a investigação, os idosos sugeriram que a realização da 

devolutiva ocorra nos locais onde se efetuaram os Grupos Focais. 

 

 

5.8 Análise dos dados 
 

 

 

Foram transcritas 88 entrevistas individuais e coletivas, seguida de leitura 

exaustiva para interpretação do conteúdo das mensagens. Na categorização, utilizou-

se do recurso do programa Excel, versão 2007 para construção da grelha do recorte 
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das informações. A análise descritiva permitiu a identificação das categorias de 

análise.  

Na análise de conteúdo do Bardin, optou-se pelo método de análise da 

enunciação. Esta mostrou-se mais apropriada à investigação, pois deu subsídio para 

categorização do conteúdo das entrevistas individuais e coletivas e permitiu explicitar 

e sistematizar o conteúdo das mensagens.  

Esse método constitui-se como conjunto de técnicas de análise sistemática das 

comunicações, com o objetivo de descrever o conteúdo das mensagens 

(BARDIN,1997), analisadas na perspectiva teóricas das representações sociais 

(MOSCOVICCI, 2015).  

O método obedeceu três etapas, conforme propostas por Bardin (1997), em 

uma análise por enunciação: 

 

a) Análise temática – incidiu da leitura exaustiva das entrevistas, seguido do 

recorte do conjunto de entrevistas para elaboração de uma grelha de categorias 

identificada no conteúdo das comunicações. Nessa etapa, utilizou-se do 

programa do Microsoft Excel versão 2007; 

 

b) Análise da enunciação -  Analisando o conteúdo das entrevistas pelo método 

da enunciação de Bardin (1977), nessa etapa estudou-se cada entrevista 

considerando como uma totalidade organizada, buscando encontrar a lógica 

intrínseca que estrutura cada entrevista; 

 

c) Análise lógica – Após delineamento das duas etapas mencionadas, é o 

momento de relacionar o conteúdo das comunicações identificadas nas 

entrevistas encadeando em proposições11. Estas obedecem uma sequência 

dinâmica de estilos: I) Estilo linear; II) Estilo confuso, excitante e repetitivo. 

Optou-se, nesta análise, pelo estilo linear.  

      Chamando a atenção para o objeto de estudo da pesquisa -  representações 

sociais de idosos sobre as ações desenvolvidas pelos profissionais na ESF para a 

promoção, a recuperação da autonomia e da independência desses usuários -  

                                                           
11 Entende-se por proposição: uma afirmação, uma declaração, um juízo, uma frase ou elemento de frase que 
instaure uma relação entre dois ou mais termos (BARDIN, 1997). 
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adianta-se a organização da descrição das comunicações que emergiram do 

conteúdo das mensagens (análise temática). Entre elas, destacam-se as categorias: 

1) atendimento dificultoso; 2) sistema de fichas; 3) lugar de atender à doença; 4) 

exames demorados 5) ausência de escuta; 6) desrespeito; 7) local de pegar o 

remédio. A essas sete categorias sobressaem-se mais duas, que se sobrepõem às 

representações dos idosos de zona rural: 1. A distância do lugar de convívio diário e, 

o lugar onde se vivencia a “pior idade”. Essas categorias discursivas (empíricas) são 

discutidas conforme a perspectiva teórica da representação social das experiências e 

práticas dos sujeitos idosos, momento em que se busca identificar a construção do 

sujeito sobre o objeto, compreendendo os conteúdos que surgem como estranhos a 

esse sujeito (Objetivação) e a sua transformação para aquilo que lhe é próprio 

(Ancoragem).  

Essa leitura da realidade tem em vista a reconstrução representacional do real 

por meio discursivo (dialogicidade), característico das relações sociais (ABRIC, 2000, 

JODELET, 2005). Dispostas nas figuras (06 e 07, pág. 66 e 67), essas diferenciações 

das ancoragens, iluminadas pelos conceitos de objetivação e ancoragem de 

Moscovici (2015, p. 61), visam às nomeações inerentes às enunciações (“[...] 

transformar algo estranho e perturbador em algo que pensa-se ser apropriado. 

Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa”), conforme o lugar de 

residência. Ou seja, a figuração das grelhas de ancoragem para a representação das 

diferenciações entre as diversas experiências no “urbano” e “rural” da vida de 

idos(a)os, historicamente situadas.  

 Uma característica identificada comum as ESF pesquisadas (urbana e rural) 

refere-se a precarização de vínculo entre os idosos e profissionais da ESF, ancorada 

no atendimento dificultoso e exames demorados, às vezes intermediada pela 

amizade. Isso sinaliza para precariedade dos laços que marcam as interações entre 

usuários idosos e profissionais. O SUS, quando concebe o modelo intersetorial, 

interdisciplinar e multiprofissional que reordena a ESF, estabelece, também, a 

necessidade da inserção de vínculos com a comunidade (BRASIL, 2006). É neste 

sentido que Costa (2007) afirma que, por meio do fortalecimento de vínculos entre 

idosos e os profissionais de saúde, é que se abrem caminhos possíveis ao alcance 

de uma assistência qualificada a idosos dentro da Rede Básica de Saúde. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Apresentação do dados quantitativos 
 
 
 

Nos Quadros 1 e 2 seguem descritas as categorias de análise, dispostas por 

localidade de residência dos indivíduos. Os temas Autonomia, Independência e Ações 

dos Profissionais das ESF, encontram ancoragem semelhantes e, por vezes, se 

diferenciam no redesenho de um novo cenário. Esse se constitui no cotidiano diário 

“Redesenho do Real” (MOSCOVICI, 2015). Assim é que, para o autor, as 

representações sociais permitem identificar a construção do sujeito sobre o objeto e 

compreender os conteúdos que surgem como estranhos aos atores (Objetivação) e a 

transformação para aquilo que lhe é próprio (Ancoragem) favorecendo a estabilização 

das relações entre os sujeitos.    

 

Quadro 1 - Categorias de analise identificadas nas entrevistas individuais e coletivas 
(GF): representações idoso zona urbana. 
 
 

REPRESENTAÇÃO DO REDESENHO DO REAL – ZONA URBANA 

CATEGORIAS ELEMENTOS IMPEDITIVOS ELEMENTOS 
FACILITADORES 

AUTONOMIA e/ou 
INDEPENDÊNCIA 

Não garantia e desrespeito dos direitos; 
Silenciamento do idoso; equivalência 
entre idoso/criança; 
Desrespeito à prioridade; Sistema de 
ficha; Violência contra o idoso na saúde e 
em geral 
 
 
 
 
. 

Atividade da mente; 
Consciência dos limites; 
conhecimento dos direitos; 
Prioridade; Amizade; Ação do 
enfermeiro; Caderneta e 
Carteira do Idoso; organização 
e solidariedade comunitária do 
bairro; Fazer valer a lei. 

AÇÕES NO SISTEMA AB/ESF 

 

Sistema de ficha; 

Ação do enfermeiro; 
Solidariedade da comunidade; 
Amizade dentro do sistema 

Local de consulta e Prioridade 

Caderneta do idoso 

Atendimento dificultoso 

Exame demorado 
          Fonte: Dados da pesquisa, coletados de abril a junho/2016. 
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Quadro 2 - Categorias de analise identificadas nas entrevistas individuais e coletivas 
(GF): representações idoso zona rural. 
 

REPRESENTAÇÃO DO REDESENHO DO REAL – ZONA RURAL 

CATEGORIAS  ELEMENTOS IMPEDITIVOS ELEMENTOS FACILITADORES 

AUTONOMIA e/ou 
INDEPENDÊNCIA 

Solidão; Distancia da ESF; Não 
Garantia e desrespeito dos direitos; 
Silenciamento do idoso; Mágoa; Medo 
da violência urbana; Tristeza pelo 
atendimento; lugar onde se vive a 
“Pior idade”. 

Atividade Física; Alegria; 
Tranquilidade, Amizade na 
associação e dentro dos serviços; 
Remédio caseiro; Fé e crença; 
Prioridade; Ação ACS; 
Consciência dos próprios limites; 
participação e organizações civis, 
conhecimento dos direitos. 

AÇÕES NO SISTEMA AB/ESF 

 

Sistema de ficha 

Ação ACS; Amizade na associação 
e dentro dos serviços; 

Local de consulta e P(ior)rioridade 

Demora na espera de exame e 
consulta 

Carteira do idoso 

Atendimento dificultoso 
Fonte: Dados da pesquisa, coletados de abril a junho/2016. 

 

 

A análise quantitativa, expressa em estatística simples em dados percentuais, 

permite descrever o número de idosos existente nas áreas adstritas da Estratégia de 

Saúde da Família e o perfil epidemiológico dos idosos residentes nessas localidades. 

Embora atualmente o município possua cobertura de 91,5% de ESF, que 

supera a meta preconizada pelo Estado com 279.450 pessoas cobertas pela ESF 

(DAB/ATENÇÃO BÁSICA, 2016), no Bairro João de Deus, apenas a população de 

duas áreas possuem 100% de cobertura de ACS e de ESF12, com as demais equipes 

totalizam 342 pessoas vivendo em áreas descobertas.  

 Não obstante, o município apresente maior contingente de pessoas da zona 

urbana cobertas pelos serviços da AB, a relação e quantidade de pessoas/número de 

equipe mostra-se acima do preconizado para esse nível de atenção no país, e no João 

de Deus, corresponde a 5.302 pessoas por equipe13. E, quando se considera o grau 

                                                           
12 Considera-se critérios de cobertura da ESF um número de 4.000 pessoas por equipe, sendo em 
média recomendada 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição e para 
população coberta por ACS no máximo 750 pessoas por ACS (BRASIL, 2012). 
 
13 População do bairro 23.515 dividida pelo número de equipes (quatro) corresponde a 5.302 pessoas 
por equipe. 
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de vulnerabilidade14 das famílias esse número decresce, o que aponta para a 

insuficiência na cobertura de serviços de Atenção Básica no bairro (BRASIL, 2012).  

A população dos assentamentos Mandacaru e Água Viva ressentem-se de 

áreas cobertas por ACS (Água Viva com 378 e Mandacaru com 93 pessoas 

descobertas). Essas áreas são respectivamente assistida por equipes das unidades 

do N4 e C1 (Núcleos de Irrigação). Parecem indubitáveis as dificuldades associadas 

às particularidades do acesso ao serviço da AB aos idosos residentes nessas áreas 

de assentamentos rurais. 

Na Tabela 1 são descritas as representatividade dos idosos de cada área 

investigada. Destaca-se a menor prevalência dos idosos nas zonas urbanas (3,9) 

sendo o número médio da população idosa da área rural (6,1), e a Figura 1 mostra 

essa representatividade segundo faixa etária e local de moradia. Observa-se 

tendência à uniformidade de diferentes faixas etárias entre o urbano (Bairro João de 

Deus) e o assentamento Água Viva.  Porém, prevalecem os septuagenários e 

octogenários no assentamento Mandacaru.   

 

Tabela 1- População geral e número de idosos residentes no bairro da zona urbana e 
Assentamentos, Petrolina-PE,2016. 
 

 

LOCALIDADE Nº DE PESSOAS NÚMERO DE 

IDOSOS 

% IDOSOS 

Bairro João de 

Deus 

*21.208 **832 3,9% 

Assentamento 

Água Viva 

*898 **52 5,7% 

Assentamento 

Mandacaru 

*793 **51 6,4% 

Total *22.899 **935 4,1% 

          Fonte: *Dados coletados na Secretaria Municipal de Saúde, em 2016. 
                            ** Dados coletados durante a pesquisa nas USF das localidades cita                                
                                 das, de abril-junho de 2016. 

 
 

                                                           
14 Susceptibilidade de sofrer riscos ou danos à saúde. Na política da atenção básica são considerados 
os conflitos familiares, as agressões e até mesmo a renovação de prescrições e pedidos de exames 
(BRASIL, 2012, CADERNO 28, AB). 
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Figura 4 - Faixa etária dos idosos segundo localidade investigada    

            

          

    

 

 

 

 
            
 
                 
 
                

       Fonte: Dados coletados na pesquisa, abril a junho de 2016. 
         

 
 

Os dados sinalizam a menor representatividade de idosos no ambiente urbano 

(3,9) em face da média da população idosa rural (5,8). Observa-se a tendência à 

uniformidade de diferentes faixas da velhice entre o bairro João de Deus e o 

assentamento Água Viva. Mesmo assim, prevalecem os septuagenários e 

octogenários na área Mandacaru.               

 

 

6.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS POR FAIXA ETÁRIA E TEMPO DE 
MORADIA NO BAIRRO  
 

 

Identificou-se uma equivalente prevalência sobre o tempo de moradia superior 

a seis anos nas zonas urbana e rural. Das 57 entrevistas individuais realizadas, 67% 

dos idosos moravam na localidade há mais de dez anos (TABELA 2). Acredita-se que 

esse fator contribui para conhecimento mais ampliado desses atores para os 

problemas enfrentados nas unidades básica de saúde local. 
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Tabela 2 - Caracterização do número de idosos participantes da pesquisa/tempo de 
moradia no bairro, Petrolina/PE, 2016. 

 

Fonte: *Dados coletados na Secretaria Municipal de Saúde em 2016. 
                            ** Dados coletados durante a pesquisa nas USF das localidades cita                                
                                 das, em abril-junho de 2016. 

   

 

6.1.3 PATOLOGIAS QUE ACOMETEM OS IDOSOS E A RELAÇÃO COM A 
AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DE PESSOAS IDOSAS 
 
 

As patologias aqui apresentadas foram auto declaradas pelo idosos, investigá-

las teve por finalidade analisar a representação da doença sobre o corpo e se esta 

interfere ou não na autonomia e independência de pessoas idosas. A Figura 5 traz 

essas informações. Ressalta-se que pode se sobrepor mais de uma doença por idoso. 

 Não obstante, as doenças que acometem idoso residentes no ambiente urbano 

também se apresenta representativa no meio rural, destaca-se com maior prevalência 

a hipertensão no Bairro João de Deus e Assentamento Mandacaru. Os demais 

agravos apresentam características semelhantes nas três localidades. 

 

 

Localidade Quantidade de 

Idosos 

%  

H 

% 

M 

Tempo de 

Residência 

Anos 

Quantidade 

de idosos 

Total 

Idosos 

Homem 

(H) 

Mulher 

(M) 

 

Bairro 

João de 

Deus 

10 20 

 

33% 67% 1 a 5 06  

30 6 a 15 06 

16 a 25 18 

Água Viva 06 

 

06 

 

50% 50% 1 a 5 0  

12 6 a 10 03 

11 a 25 09 

Mandacaru 03 

 

12 

 

20% 

 

80% 1 a 5 02  

15 6 a 10 02 

11 a 25 11 
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Figura 5 - Descrição das patologias que acometem idoso segundo localidades 

investigadas. 

  

  Fonte: Dados coletados na pesquisa em abril-junho de 2016. 

 

 

 A relação das patologias autonomia e independência dos idosos, será discutida 

no tópico 6.2.4 quando apresentados os dados qualitativos.  

 

 

6.2 apresentação dos dados qualitativos 
 
 
 

6.2.1 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 
 

 As categorias de análise são, então, organizadas e discutidas segundo o lugar 

de residência dos participantes da pesquisa (urbano ou rural) buscando-se identificar 
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as particularidades que implicam em diferenciações das representações entre essas 

duas áreas (e no interior de cada uma delas). As representações aqui apresentadas, 

estão disposta nas figuras 5 e 6 sob a fixação dos conceitos de objetivação e 

ancoragem de Moscovici (2015). Esses visam “transformar algo estranho e 

perturbador em algo que nos parece mais apropriado, assim ancorar é pois dar nome 

as coisas” (2015, p. 61). 

As Figuras 05 e 06 descrevem o objeto da investigação (representação social 

de idosos sobre as políticas e as ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde 

na AB). São representações de ações e práticas no campo da saúde, orientadas pelos 

princípios do SUS, entre eles, os referentes à AB ao idos(a)o. Nessa intrínseca relação 

entre o sujeito e o objeto, surgem as representações sociais dispostas na parte 

externa das Figuras.  

A representação dessa realidade sinaliza para algum estranhamento das ações 

e práticas favoráveis à autonomia e independência, fazendo emergir a objetificação 

do mundo desses atores sociais, ancorando essas ideias ou imagens “estranhas” em 

algo conhecido, identificável, ou seja, em categorias comuns do convívio cotidiano do 

idoso no cuidado da saúde, na reconstrução do real. 

 

Figura 6 - Grelha da representação do idoso urbano sobre a atenção à saúde básica- 

ESF  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fonte: Dados coletados na pesquisa, abril-junho/2016. 
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Figura 7 - Grelha da representação do idoso rural sobre a atenção à saúde básica- 
ESF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Dados coletados na pesquisa, abril-junho/2016. 

 

O centro das Figura, descreve o objeto da investigação “Representação social 

de Idosos” sobre a Atenção Básica como favoráveis ou não a autonomia e 

independência. Estas ações são orientadas pelas políticas públicas que fundamentam 

o SUS, dentre elas compreende-se as políticas da Atenção Básica e da Atenção à 

Saúde do Idoso.  

O Elemento central da representação é destacado pelo sistema de fichas e o 

atendimento dificultoso, e o lugar de procura na eminência da doença, de exames 

demorados como representação periférica. A representação da Atenção Básica como 

o local em que se vive a pior idade foi característica das áreas de assentamentos. 

Dessa relação intrínseca entre o sujeito e o objeto é que surgiram as 

representações sociais (JODELET, 2001). As análises sinalizam para certa 

estranheza dos atores idosos sobre as políticas e normas que sustentam o sistema 

básico de saúde, no que concerne à promoção e manutenção da autonomia e 

independência. Dessas representações emerge algo de concreto do mundo físico 

desses atores sociais, ancorando ideias ou imagens estranhas em algo conhecido, ou 

sejam em categorias comum do convívio diário (MOSCOVICCI, 2015) Ancoragens 

dispostas na parte intermediária ao centro da figura.  
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 Por meio da objetivação e ancoragem dessas representações é possível a 

reconstrução do real, transformando o que antes apresentava-se estranho em algo 

que é íntimo do indivíduo, atuando como mediadores frente aos problemas 

vivenciados no cotidiano (MOSCOVICCI, 2015), estes representados na parte final 

externa das figuras. 

O discurso da AB tem seu foco no propósito de desenvolver ações voltadas à 

promoção e a proteção da saúde e prevenção de agravos (BRASIL, 2012). No entanto, 

esse estudo sinalizou para o sentido de algumas representações sobre as ações de 

profissionais da ESF concentrada no paradigma do cuidado com a doença, ademais 

realizado em ambiente de Atenção fragilizado. O principal argumento discursivo para 

essa fragilidade se ancora no conhecido “sistema de fichas” para o atendimento 

dificultoso. A sua negatividade está em não conseguir responder às necessidades e 

demandas dos usuários idosos, quantitativa e qualitativamente. O que segue oferece 

indícios dos entraves do sistema de fichas e o atendimento dificultoso na AB. 

 

 

6.2.2 REPRESENTAÇÃO DO ATENDIMENTO DIFICULTOSO E O SISTEMA DE 
FICHAS 
  

 

Representação do ancoradouro Sistema de fichas com indicação dos 

sentidos:  

a) Atendimento prioritário (1) (desrespeito, incertezas); 

b) Precariedade do sistema de atendimento por fichas (2) (intenso esforço e 

incertezas para conseguir a ficha, adiamentos, reduzido número para a demanda do 

serviço);  

c) Avaliação funcional do profissional no sistema de fichas (3) (identificação da 

comunidade com a enfermeira, associação do baixo número de fichas/número de 

médicos); 

 e) Postinho (ESF) metáfora do sistema de atendimento de fichas, que por sua 

vez representa a AB: uniformização dos problemas nas ESF (dificuldade de acesso 

às consultas, negatividade da assincronia entre a necessidade e serviço), 

dificuldade/difícil (4). 

Enunciados:  
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O atendimento (1) tem momento que é bom, mas, tem momento que é crítico 

porque quando (...) chega nos idosos não temos prioridade. Deveria, assim.., no 

momento que a gente necessitasse do atendimento (1) não ter que madrugar pra 

pegar uma ficha (2) (Idosa 26, 68 anos, ZU).  Dentro do sistema de ficha, a enfermeira 

do bairro sinaliza para alguma mediação no conflito no sistema de ficha. [...] E as 

vezes ainda não consegue uma ficha (2) pra se consultar, é pouca ficha (2) pra muita 

gente. Mas... a enfermeira (3) é muito boa (nomeia a enfermeira), que é a enfermeira 

(3) aqui do bairro. (Idosa 26, 68 anos, ZU). A necessidade do idoso é ofuscada dentro 

do sistema de fichas. Pra médico (3) eu acho que só é dez fichas (2) pra o dia todo, e 

tem vez que a gente chega e está muito necessitada do atendimento (1) e tem que 

dar uma ficha (2) pra ir para outro hospital/ e como é dois médico (3) deveria ser mais 

fichas (2) porque é muita gente aqui e, as vezes, dá duas três viagem e não consegue 

(2). E a ficha (2) é pra ser atendida (1) no outro dia. (Idosa 26, 68 anos, ZU).  

 O postinho (ESF), representado como sistemas de fichas, torna difícil o acesso 

ao serviço: Lá no postinho é muito dificultoso (4) fazer uma consulta é uma fila de 

muita gente..., (4) vem hoje não tem ficha (2) vem amanhã... é difícil (4) de 

conseguir(2) (idosa 27, 66 anos, ZU). A dificuldade para o atendimento no postinho, 

ancorado no sistema de fichas, reside sobre a consulta médica, a enfermeira aparece 

como aquela que oferece visibilidade a uma representação do atendimento facilitado: 

a enfermeira (3) é muito boa. 

 

6.2.3 REPRESENTAÇÃO COLETIVA (GRUPO FOCAL) DO SISTEMA DE FICHAS 
 
 
 

Analisando o tema coletivamente, os problemas se assemelham sendo 

explicitado no conteúdo das mensagens um atendimento dificultoso - (...) lá no 

postinho é muito difícil (4), até parece que é combinado os problemas. É tudo parecido. 

Eu tenho uns exames de sangue lá em casa desde o ano passado e nada... nem 

lembro mais o mês (Idosa 17, 69 anos GF ZU). Esse modelo semelhante na zona rural 

é diferenciado pela intermediação do ACS para o acesso/acessibilidade aos serviços. 

Da análise do conteúdo das mensagens emergem as categorias, tendo por 

ancoradouro: 

f) Distância (5) do local de residência para o postinho/ESF e mediações [espera 

pelo agendamento do ACS (6), enfermeira e médico (3)],  
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g) Dificuldade de acesso (4) ao transporte para o deslocamento (acesso 

dificultoso);  

h) Participação na associação como representação do signo na mediação da 

realidade dificultosa do atendimento (1) distante (5);  

i) A lei (7) e a luta por direito (8), mediador na problemática distância (5); 

j) A fé e crença em Deus (9), procura do médico na emergência da doença; a 

fé mantém distante a doença.  

 

Enunciados:  

 

f) Distância do local de residência para o postinho/ESF e a mediação para a 

ficha. 

 

Com intermediação do ACS, a distância torna-se fator menos problemático, 

pois facilita o acesso à ESF. Nesse contexto, a posição do ACS aparece como 

intermediador, ora reconhecido como facilitador, ora como inibidor do acesso ao 

serviço. (Facilitador): A informação que nós tem lá no postinho é que nós só é pra ir 

lá (5) com a ordem da agente de saúde (6). Tem que ela escrever nem que seja num 

pedaço de papel e mandar se- não é atendida (1) (Idosa 4, 70 anos ZR), (Inibidor) Pra 

consultar tem que o agente (6) agendar, ai a gente precisando hoje tem que esperar 

pelo agendamento. Se for sem ele (6) ter agendado não atende (1) (idosa 6, 70 anos, 

ZR). Diferentemente da zona urbana, que no conteúdo das mensagens revela o 

profissional enfermeiro como mediador da acessibilidade ao serviço, na zona rural, o 

recorte das comunicações para o atendimento assemelha-se ao atendimento médico 

Já no atendimento(1) do postinho da roça é mais fraco/ que aqui não tem enfermeiro 

(3) não tem médico (3), nada. Eu já morei lá (5) e sei (Idoso 1, 68 anos ZU).  

Quando analisado coletivamente nos assentamentos, permanece a 

semelhança do sistema de fichas, sinalizando para a distância do postinho/ESF. 

Assim, a negativa do atendimento das pessoas idosas tem suas representações 

ancoradas no ‘Sistema de fichas potencializadas pela distância do postinho/ESF’; 

mantendo a indicação dos sentidos, associa-se a distância como uma intervenção 

negativa ao acesso na ESF. [...] O posto pra nós aqui do assentamento devia pelo 

menos ter um dia específico, porque imagine nessa distância (5), um médico (3) só, é 

pouca ficha (2) pra atender (1) a gente e o povo de lá (5) do N4. Ai sai daqui chega lá 
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(5) não consegue ficha (2), não é atendido (1) (Idoso 5, 77 anos, GF, ZR). A discussão 

coletiva leva ao empoderamento dos demais sujeitos do grupo, construindo, assim, 

uma representação coletiva no ancoradouro “distância” versus o “sistema de fichas” E 

completando o que eles falaram, ... não é que a gente não seja atendido (1) é que é 

pouca ficha (2) porque só é um médico (3), aí demora muito a ser atendido(1) a 

dificuldade(4) é essa, é que a gente sai de tão longe (5) pra não ser atendido(2) (Idoso 

4, 72 anos GF, ZR).  

 

 g) Dificuldade de acesso ao transporte para o deslocamento 

 

Na construção coletiva dos idosos assentados, a dificuldade de transporte, 

revela-se como uma problemática na atenção à saúde, pela distância, que dificulta o 

acesso ao postinho, sendo, assim, classificado por “atendimento dificultoso” na ESF 

[...] no N-4, está sendo difícil (4) porque é longe (5), transporte aqui é diferente da 

cidade, aqui é difícil (4). Só tem passagem daqui pra lá (5) a volta não tem e pra vir a 

pé é difícil (4) (Idosa 8, 60 anos, GF, ZR).  

 

 h) Participação na associação, representação do signo na mediação da 
realidade dificultosa do atendimento  
 
 

Nessa problemática, a participação de idosos na associação de moradores 

representa uma eminência da luta por direitos, indicando para mediação do conflito. 

Quando eu fui presidente da associação eu lutei muito pra trazer um postinho pra cá, 

consegui até o terreno, mas, na secretaria de saúde disseram que o postinho lá (5) do 

N-4 era muito próximo e não precisaria de outro (Idoso 5, 77 anos, GF, ZR). É nesse 

sentido que Cavalcante e Nogueira (2008) reconhecem a luta de sujeitos de 

assentamentos rurais como movimento social legítimo; no entanto, as representações 

dos idosos apontam para silenciamento das suas reivindicações por melhores 

condições de assistência na ESF. Não obstante, por meio da dialogicidade de uma 

interação coletiva, sujeitos buscam exercer sua autonomia e independência (PITANO; 

GHIGGI, 2009).  

Evidencia-se certa modernização do ambiente rural, ancorado nos avanços da 

tecnologia e no crescimento econômico, fato que vem estreitando os limites entre o 

urbano e o rural (SABOURIN, 2001; WANDERLEY, 2011; VIEIRA, 2015). No entanto, 
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esse avanço ainda não é visível no campo, prevalecendo as reclamações sobre a 

distância do postinho para o assentamento e no fato de que as melhores condições 

de acessibilidade aos serviços são mais visíveis no meio urbano (BELTRAME, 2012). 

 

i) A lei e a luta por direito, um mediador na problemática “distância” e do 

atendimento dificultoso 

 

No cotidiano da ESF, a ancoragem discursiva do problema no sistema de 

fichas também reafirma a posição dos sujeitos idosos nesse contexto de 

acontecimentos, no qual o conflito não se exime.  

 O local de atendimento na emergência da doença (AB/ESF), a facilitação do 

acesso com baixas incertezas e desgastes entre outros elementos perturbadores, 

apresenta-se no discurso do idoso sobre a AB como exigência necessária.  

O sistema de fichas sugere à direção de núcleos representativos do conflito, 

qual seja esse sentimento, na reconstrução do real, instigando à reflexão do sujeito 

usuário idoso, sobre sua ação, atitude e comportamento ante seus direitos no campo 

da saúde. Assim, As representações fazem emergir também o [fazer valer o direito do 

idoso] como ancoragem frente ao [atendimento dificultoso]. A lei (7) era para garantir 

os direitos (8) da pessoa/... daqui a distância (5) do posto é muita/, ai se as leis (7) 

garantisse o direito (8) do atendimento (1) na urgência seria muito bom, principalmente 

quando se mora só (Idosa 9, 66 anos ZR). Quando idosos da zona rural comparam o 

atendimento antes e depois da lei, que dá a garantia da prioridade ao idoso, as 

políticas públicas de saúde do idoso (SUS) positivam a mediação, facilitando o 

atendimento (ancora). O atendimento (1) não é bom, mas antes era pior, hoje tem a 

política[...], as leis (6) do idoso para garantir os direitos (8) dele. Antes o idoso não 

tinha vez. Hoje temos a lei (7) que garante os direitos (8), hoje a gente pode cobrar 

(Idoso 6, 65 anos, ZR). A fé constitui, talvez, o derradeiro ancoradouro na mediação 

esperançosa para romper dificuldades ao atendimento das necessidades de Atenção 

à saúde do idoso (a).  

 

j) A fé e crença em Deus, procura do médico na emergência da doença: a 

fé mantem distante a doença  
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A fé aparece como ancoradouro na mediação esperançosa para romper 

dificuldades ao atendimento às necessidades de Atenção à saúde do idoso (a) ora 

como mediação primeira, ora como fim último. Graças a Deus (9), eu não sou de muita 

doença não, só procuro mesmo o médico se tiver mesmo precisando. Tem gente que 

vai correndo logo no médico, eu não, coloco minha fé (9) em Deus (9) (Idoso 5, 77 

anos ZR). O pensar na doença marca a sua presença; a fé a mantem afastada. Porque 

se a gente ficar pensando em tudo que é doença, termina ficando doente mesmo, tem 

que colocar fé (9) em Deus (9) né? Tem que pensar positivo (Idoso 5, 77 anos ZR). A 

representação da fé ancora-se no pensamento negativo da incapacidade do idoso. 

Tem idoso que pensar que não tem capacidade ele termina perdendo mesmo essa 

capacidade de fazer suas coisas. Ai que eu digo a gente tem que ter mais fé (9) em 

Deus (9) e ir à frente (Idoso 5, 77 anos ZR). 

Na desesperança de um melhor atendimento na ESF, recorre a fé que, por 

vezes, aparece como fim último. No postinho não resolve muita coisa não! Resolvi 

entregar meu problema nas mãos de Deus (9) (Idosa 13, 69 anos. ZR). 

 

 

6.2.4 REPRESENTATIVIDADE DA DOENÇA E A RELAÇÃO COM A AUTONOMIA 
E INDEPENDÊNCIA  
 

 

A representação da doença que incide no corpo fragilizado pela marca da 

idade, possui sua âncora nos medicamentos. Este mantem o equilíbrio na eminência 

da crise e favorece a tomada de decisão sobre si (autonomia). As indicações que 

seguem sinalizam para os sentidos da ancoragem “medicamento” mediando o conflito 

entre corpo e a doença para garantia da autonomia: 

 

a) Medicamento (10), corpo equilibrado, doença não interfere no corpo, mantém o 

controle, representado pelo “fazer tudo”; 

b) Reconhecimento dos problemas (11), descrição das doenças e a perturbação 

da autonomia e independência na eminência da crise; 

c) O manter-se ativo (12), Alegria, estar em movimento, ancoradouros para 

autonomia e independência; 

d) Solidão/isolamento(13), representação negativa da autonomia e independência. 
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Enunciados: 

 

Medicamento, corpo equilibrado, doença não interfere no corpo, mantém o 

controle, representado pelo “fazer tudo” 

 

Os problemas são momentâneos e, na crise recorre-se ao medicamento, 

estando a doença sob controle desse. Assim, essa não constitui um problema no 

corpo que impossibilita o exercer da autonomia e da independência. É de momento, 

tenho problemas (11) cardíacos, pressão alta, diabetes e colesterol, tomo muito 

medicamento (13) e controla. Esses problemas (11) não interfere em nada na minha 

vida, faço tudo (Idoso 9, 61 anos Zona Rural). Embora haja momentos em que os 

efeitos do medicamento perturba a independência por dificultar o deslocamento. Só 

tem um medicamento (10) de pressão que atrapalha um pouco, porque faz a pessoa 

urinar bastante (Idoso 9, 61 anos Zona Rural). O momento da crise constitui-se 

também um perturbador momentâneo, contudo ancorado no atendimento dificultoso 

(demorado). O problema (11) só atrapalha as vezes no momento da crise. Mas a crise, 

é porque tenho problema(11) de rim, coluna e tireoide... não operei ainda porque era 

pra ter feito um exame e não consegui é muito demorado (Idoso 9, 61 anos Zona 

Rural). 

 

Reconhecimento dos problemas, descrição das doenças e a perturbação da 

autonomia e independência na eminência da crise 

 

Não obstante, o problema que incide sobre o corpo sinaliza para um fator 

perturbador na autonomia e independência de idosos. Nesse cenário o ACS (5) 

aparece representado como mediador facilitador. Minha saúde tá lá em baixo com 

esses problemas (11) que tô sentindo, mas resolvo minha coisas, rsss. Mas... na 

minha situação toda ajuda é boa. Hoje mesmo a agente de saúde (6) passou aqui e 

disse que a vacina já tinha chegado e perguntou se eu podia ir na segunda, ai eu disse 

do jeito que estou não vai dar não, ai ela disse eu vou providenciar (Idoso 9, 61 anos 

Zona Rural). 

O idoso reafirma sua condição de autônomo mesmo diante da crise, tô sentindo 

mas resolvo. O conteúdo das mensagens apontam que, no momento da crise, o ACS 

atua como mediador que intervém, sendo representado como uma pessoa especial, 



75 
 

Tô falando do ACS (6), que é uma pessoa especial.  A autonomia emerge na 

representação como algo positivo na vida social do idoso, favorecida quando 

ancorada na companhia sempre presente. Já, a independência é momentânea e 

ancorada na eminência da crise da doença. Idoso com autonomia é bom, mas diante 

do problema (11) seria importante uma companhia, na dificuldade pra andar ter um 

transporte pra levar aonde quiser ir (Idosa 18, 66 anos zona urbana). Reconhecem a 

intermitência da independência. A independência é de momento, existe momento que 

faço tudo, vou em muitos lugares sem precisar de ninguém, mas tenho problema (11) 

de coração e no momento da crise é importante está acompanhado (Idosa 18, 66 anos 

zona urbana).  

Minha saúde tem altos e baixos com esses problemas (11), é de momento, hoje 

tô sentindo bem, resolvo minha coisas, rsss. Mas, na minha situação toda ajuda é boa 

(Idoso 9, 61 anos Zona Urbana). Embora a autonomia e a independência sejam 

requerida e necessária ao cotidiano de pessoas idosas, reconhecem o seu caráter 

momentâneo, sempre ancorado na eminência da crise da doença, fato que requer 

uma companhia constante.  

Quando discutida coletivamente (Grupo focal), na zona rural a representação 

da autonomia está ancorada no trabalho do campo (plantar, colher), não para 

subsistência mas em “poder fazer” e “decidir fazer”: é como eu falei tenho meus 

problemas (11) mas quanto tenho vontade de fazer faço, não tem com o que, porque 

a água é pouca, mais se tivesse ... porque tenho disposição (Idoso 4, 72 anos GF ZR). 

Mesmo diante da deficiência física reconhecida, admite o agir autônomo. Não tenho 

essa perna (amputada), o diabetes arruinou minha perna e teve que cortar, mas... 

meu lote estar ali desmatado limpo. Este ano plantei não colhi nada...mas plantei e 

cuidei, e o que eu não posso fazer eu pago pros outros fazerem (Idoso 4, 72 anos GF 

ZR). O discurso empodera os demais sujeitos e sinaliza para o ancoradouro ação do 

campo e a autonomia “Eu também gosto de plantar, no meu muro eu tenho de um 

tudo de milho, fava, verduras e frutas, tenho tudo. No São João e São Pedro tenho 

milho pra comer e dar pros amigos, mas quando eu saio assim, eu acho bom ir alguém 

comigo porque eu tenho problema (11) de esquecimento ai quando elas (filhas) vão 

comigo elas me ajuda a lembrar (Idosa 9, 66 anos, GF ZR). Os problemas são 

superados pela disposição e vontade de fazer, diferente da independência que reside 

sobre a necessidade do outro. 
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Assim, a representação de idosos sobre a autonomia e independência reside 

na tomada de decisão em: “resolver coisas” e “fazer tudo”, a qual constitui-se em 

atividades laborais do cotidiano desses atores, sendo estas características que 

particularizam a zona rural.  

 

Autonomia e independência representadas pela alegria e manter-se ativo 

 

O manter-se ativo, alegre e em movimento são representações comuns a 

idosos urbanos e rurais como ancoradouro do manter-se autônomo e independente.  

Assim, a autonomia e a independência depende, também, da ação individual do 

sujeito, sendo esta representação destacada da discussão individual (entrevista) e 

coletiva (Grupo focal) É muito bom pro idoso está sempre em movimento (12), a gente 

precisa se manter ativo (22), resolvendo nossas coisas, senão entreva tudo. (Idosa 

10, 66 anos ZR).  

Me empenhar no trabalho, isso mantém o idoso ativo (12). Todos aqui gostam 

de trabalhar na sua roça, isso dentro da medida é muito bom pro idoso (Idoso 6,65 

anos, ZR). Aqui, quem decide é eu, quando eu quero minhas coisas eu mesmo vou 

atrás, não mando ninguém. Faço minhas atividades cozinho, lavo minhas roupas faço 

tudo, estou sempre ativo (12). (Idoso 4, 71 anos, ZU). Não reconhecem no postinho 

ações voltadas para autonomia e independência, por não atenderem demandas que 

favoreça essa prática lá no postinho eles não pensam em idoso ter autonomia e 

independência não. Se eles forem dá atenção mesmo, ia atrapalhar o serviço deles, 

porque o que idoso gosta muito é de conversar e eles não tem tempo pra ouvir. O que 

poderia ajudar era se tivesse uma academia para os idosos se movimentar (12) seria 

bom, está ativo (12) deixa a gente alegre. (Idoso 12, 79 anos, ZU). 

 

Solidão/isolamento, representação negativa da autonomia e independência 

 

O isolamento aparece como representação negativa da autonomia e 

independência de pessoas idosas. Eu acho assim isso é uma parte individual de cada 

um fazer alguma coisa, pra se manter ativo (12) seu trabalho na roça, seu exercício. 

Muitas vezes a pessoa se isola (13) antes do tempo, pensa ... já estou velho não 

presto mais pra nada e até mesmo as pessoas da própria família, tem esse mesmo 

pensamento (Idoso 5, 77 anos GF ZR). O isolar uma ação que sai da ESF e 
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extraponha para o individual e dentro da família. Eles pensam que é para o idoso se 

aquietar mesmo, se isolar (13), já estar velho (Idoso 5, 77 anos GF ZR). Mas..., se 

isolar (13) deixa a pessoa mais velha ainda. E isso é em todos os sentidos eu acho 

que todo idoso tem o seu direito (8) de ser capaz de fazer alguma coisa (Idoso 5, 77 

anos GF ZR). O espirito jovem não permite o isolamento. Eu tiro por mim, nós temos 

o espírito jovem que é forte, a matéria, o corpo vai caindo, tudo bem! mas o espírito 

não envelhece não, meu pensamento até hoje é de jovem é de fazer as coisas boas 

da vida e não ser direcionado pele outros, que só quer empurrar pra se isolar (13) 

(Idoso 5, 77 anos GF ZR). Os demais atores complementam que a atividade física é 

ancoradouro que mantém o idoso ativo. Seria muito bom pro idoso se tivesse aqui 

uma atividade (12), uma física, aí seria bom pra gente ficar mais ativa (12), porque no 

postinho é só a consulta e olhe lá (Idosa 28, 62 anos GF, ZU)   

Na representatividade dos sujeitos, construída na dialogicidade do discurso, a 

luz das representações sociais, entende-se o envelhecimento como relações 

simbólicas conformadas como práticas e experiências do cotidiano desses atores 

sociais. O espaço social então, constitui-se processos dialógicos organizados, no qual 

sujeitos se articulam para buscar e dar visibilidade ao envelhecimento sadio. Ou seja 

o idoso busca manter-se ativo como elemento representativo da autonomia e 

independência (BRASIL, 2006).  

           

 

6.2.5 A MORADIA DO IDOSO E SUA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA NA 
COMUNIDADE E NA ESF 
 
 

 

Buscou-se identificar a representação de idosos sobre as ações desenvolvidas 

na ESF, considerando a importância do ambiente aonde residem, como determinantes 

favoráveis ou não à autonomia e independência. Identifica-se, então, representações 

similares nos ambientes rural e urbano, ancoradas na condição fragilizada do corpo 

pela marca da velhice (BRASIL, 2006), condição que exige do idoso tomada de 

decisão.  
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Ancoradouros representativos urbano: 

 

a)  Proximidade (14) dos serviços de saúde, exige menos preocupação, na 

eminência da crise; 

b) Poluição (15); O barulho (16) e a Violência (17), ancoragem negativa da vida 

urbana.  

c) O Medo da Violência (17) como representação negativa da independência 
de idosos 

 

Ancoradouros representativos do ambiente rural: 

 

e) Representado pela tranquilidade (18), ancoradouro representativo de mais 

saúde pelo ar puro (19); 

f) O Medo da Violência como representação negativa da independência de idosos 
 

 

Embora o ambiente rural seja representado pela tranquilidade e ar puro, 

elementos que empiricamente são considerado pelo idoso por proporcionar mais 

saúde, a escolha do ambiente urbano prevalece pela proximidade dos serviços de 

saúde. 

 

Enunciados: 

 

Proximidade dos serviços de saúde exige menos preocupação, na eminência da 

crise 

 

Na cidade é melhor para o idoso morar, porque é mais perto (14) dos hospitais 

tem um ali outro acolá, e no mato [zona rural], mesmo nos projetos que tem posto é 

difícil (4). Agora se tivesse uma boa assistência à saúde eu preferia morar lá no mato, 

porque é mais tranquilo (18) a gente fica com menos preocupação, sem barulho (16) 

de bar (Idosa 67 anos zona urbana).  
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Poluição; O barulho e a Violência, ancoragem negativa da vida urbana 

 

O tempo que eu morei na roça eu dou graças a Deus aqui também é bom, mas 

o tempo da roça eu tinha mais saúde, lá é mais tranquilo (18), não tem barulho (16), 

a gente não tem preocupação com a violência (17). Lá eu criava meus bichinhos era 

uma maravilha a gente fica à vontade o ar é mais puro (19). Agora minhas filhas não 

querem que eu fique na roça porque eu já estou velho e fica mais distante (6) e difícil 

(4) de um socorro dos médicos (Idoso 4, 71 anos zona urbana). 

 

Tranquilidade, ancoradouro representativo de mais saúde pelo ar puro 

 

Eu acho que faz muita diferença, na cidade é mais poluída (15), tem mais 

barulho. (16) aqui no assentamento é mais tranquilo (18), o ar é mais puro (19), a 

gente tem mais saúde. Eu mesmo, tem minha família que peleja pra eu ir pra rua. Aqui 

eu acho mais tranquilo (18), é mais saudável pra gente” (Idoso 4, 72 anos zona rural).  

No assentamento é muito melhor. Na cidade o ar é muito poluído (17), tem 

muito barulho (18), muita violência (19), já morei lá e sei, aqui é mais tranquilo (18) o 

difícil (4) aqui é a distância (6), aí fica mais difícil (4) quando precisar numa urgência, 

não tem um médico aqui, não tem uma enfermeira, é distante (6) nessa hora é difícil 

(4) (Idoso 6, 65 anos zona rural). 

Nas RS, os indivíduos apresentam comportamentos diferentes para mesma 

realidade vivenciada, porque depende da experiência desses atores (JODELET, 

2001). É desse modo que Bôas (2005) apresenta o senso comum como fenômeno 

orientador não só do comportamento dos atores sociais enquanto sujeito individual, 

mas também na sua coletividade, determinando suas práticas e atitudes. 

 Morar na roça é melhor, eu sei porque nós morava lá na cidade. Mas quando 

começou a aparecer os problemas (11) ele (o marido), achou por bem sair de lá, ai 

ele se deu bem, aqui é mais tranquilo (18). Minhas meninas já tem dito, mãe vamos 

pra rua mãe a gente arruma uma casa lá ou então a Srª Vai morar com a gente. O 

problema (11) daqui é a solidão, as vezes, mas a tranquilidade (18) cobre as 

dificuldades (4) (idosa 6, 70 anos, zona rural). 

Assim, a solidão que emerge das RS constitui também um fator que interfere 

na autonomia e independência, ancorada no “sentimento de abandono/isolamento”, 

mais visível no idoso que mora só. A necessidade de ser ouvido tem maior 
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repercussão para autonomia do indivíduo do que a própria doença que incide sobre o 

corpo. Mas destaca-se que a tranquilidade do ambiente rural prevalece na tomada de 

decisão de atores idosos. 

A representação do ambiente rural como símbolo de saúde, pela tranquilidade 

e o ar puro, possui representatividade tanto nos espaços urbanos quanto nos rurais, 

no entanto, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a representatividade 

imposta de que a velhice traz perdas na saúde, determina a escolha de alguns idosos 

em residir em ambientes urbanos. Essa decisão impõe limites ao idoso quanto a sua 

autonomia e independência, pois, não lhe é própria, mas imposta pela sua condição 

da “velhice” (BRASIL, 2010). Embora alguns tragam a representação sobre si de 

pessoas saudáveis, aceitam a representação construída socialmente e imposta na lei, 

de que a faixa etária “idoso” vive na eminência da urgência, da necessidade dos 

serviços de saúde, assim a autonomia como a capacidade de decisão fica sob vontade 

do outro, (CARVALHO; PAPALEO, 2000; KANT, 1999). De tal modo, aqueles que 

consideram a cidade como melhor ambiente para se morar se ancora na doença como 

representatividade dessa escolha.  

 

O Medo da Violência como representação negativa da independência de idosos 

 

A eminência da crise da doença limita a independência momentaneamente, no 

entanto a RS que emerge interferindo expressivamente na independência do idoso 

ancora-se no “medo da violência” urbana. Sendo esta representativa em ambas as 

localidades (urbana e rural).  

 “O idoso não faz mais nada não, tem que andar ali mais os outros, tem que ser 

acompanhado, porque hoje em dia é tão perigoso o idoso andar só por causa da 

violência (17) que tá demais. Nos bancos hoje tirar um dinheiro é um perigo a violência 

(17) tá grande” (Idosa 15, 65 anos zona rural).  

“Eu mesmo eu acho que eu tenho autonomia, pois sou eu quem decido tudo e 

resolvo minhas coisas, se a independência é não depender de ninguém (risos)...  eu 

também tenho, porque vou aonde eu quero, não dependo de ninguém pra nada... O 

ruim é o perigo da violência (17), isso atrapalha, porque eu mesma já fui roubada ai é 

perigoso, a violência (17) tá demais” (Idosa 7, 79 anos, zona urbana). 

O conteúdo da mensagem aponta que a violência supera a limitação física do 

corpo pela doença, e redesenha o cenário diário dos idosos, necessitando da 
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companhia constante. Assim as ações voltadas para a autonomia e independência 

extrapola o campo da saúde. É nesse sentido que Loch-Neckel et al. (2009) 

identificam a necessidade do trabalho interdisciplinar no campo da saúde do idoso, 

pois só a partir dele é possível alcançar abordagem integral sobre os fenômenos que 

interferem na vida das pessoas.  

 

6.2.6 A AMIZADE COMO ANCORA NA MEDIAÇÃO DO CONFLITO NA ESF 
 

 

No conjunto das enunciações, que envolve, inclusive, o sistema de fichas, 

emerge outra âncora estruturante das representações dos idosos sobre a Atenção às 

suas saúdes na ESF: ‘a amizade’ (8).  Sobre a “amizade” e o “direito” de ser atendido 

na necessidade ou urgência do atendimento, esses constituem um meio de efetivação 

do direito ao atendimento prioritário. Podem-se, então, destacar aspectos (unidades) 

desse processo de reconstrução do real para a mediação de conflito. O que segue 

descreve o sentido nos quais a amizade possui sua ancoragem: 

a) Desrespeito às leis (6) do idoso [amizade (20), mediação no sistema]; 

b) Amizade (20) (valor representativo no cumprimento da lei);  

c) Ausência de amizade [marca a “pior idade” (21)]; 

d) “Pior idade” (21) equivalente à ausência de amizade (signo do atendimento 

dificultoso no sistema de fichas); 

e) Posição ACS (6) e da Carteira do idoso (22) [mediação da “Pior idade” (21)]. 

Enunciados:  

 

Desrespeito às leis do idoso, a amizade como mediação no sistema 

 

  Eu acho certo a gente ser bem atendido(1)... E, com isso de ser obrigatório 

[lei](7), facilita, a gente tem mais direito (8) até na hora de cobrar/. Mas..., se você tem 

amizade (20) lá dentro, isso ajuda porque apesar da lei (7) poucas pessoas atendem 

(1). (Idosa 26, 68 anos ZU).  

 

 

 

 



82 
 

 Amizade (8) um valor representativo no cumprimento da lei 

 

 Amizade, além de favorecer a garantia dos direitos expressos em lei, sinaliza, 

também, para um mediador, que facilita o acesso aos serviços: “Hoje só é atendido 

(1) quem tem uma peixada (20) [uso da amizade para facilitar um acesso] lá (5) dentro, 

isso em todo canto, num banco, num hospital no transporte.” (Idoso 5, 74 anos, ZR). 

O acesso se limita as fronteiras da amizade. “O exame demora, mas a consulta eu 

vou lá (5) e agendo, se tiver a prioridade por causa da idade eles me colocam, mas é, 

também, por conhecimento [amizade] (20), ela me conhece bem (20)” (Idosa 4, 70 

anos, ZR). 

No grupo (GF), interpela-se a enunciação de alguém, indicando a incerteza da 

universalidade do direito à saúde para todos, particularmente a correspondente a 

categoria etária adequada à fase da velhice. [“O senhor fala isso porque esteve muito 

tempo dentro de sindicato”. [Então...], (...) se você conhece uma pessoa que lhe ajude 

naquilo tudo bem, você consegue. Se não tiver uma peixada como eu, não consegue 

nada” (Idoso 05, 74 anos GF ZR)].  

 A prioridade do atendimento, reconhecida no GF de idosos (e de idosos nas 

entrevistas individuais), tem âncora estruturante desse discurso sobre a saúde em 

suas idades – a amizade –, esta inclusive, as vezes se apresenta como viés pela 

necessidade da instituição da representação da categoria idoso no sindicato 

(trabalhador rural), signo também mediador facilitador vinculado à – amizade –. 

  

A negativa da amizade, marca na velhice a “pior idade” 

 

 Quando discutido coletivamente (GF), o ideário do ‘sistema de fichas’ da 

AB/ESF, sinaliza para a amizade como inibidor, que potencializa o atendimento 

dificultoso, quando essa não se vincula ao meio social do idoso. Os funcionárias do 

postinho atende (1) mal. Não sabe tratar o idoso. Atende, mas..., se chegar gente da 

Associação ela deixa de botar eu pra botar o da Associação, que tem amizade (20), 

como eu vi o mês passado ... deixa de atender (1) os idosos primeiro pra atender (1) 

os novinho que tem amizade (8) (Idosa 12, 79 anos GF, ZR). 

 

Pior idade/Prioridade: signo do atendimento dificultoso no sistema de fichas 
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A negativa da amizade, pior idade, ancora-se no atendimento dificultoso para 

o direito a prioridade [p(r)ioridade] do idos(a)o no acesso ao postinho/ESF. O 

atendimento (1) no postinho é dificultoso (4)... O que vejo falar muito em prioridade do 

idoso, mais, eu digo o contrário: o idoso tem é a pior idade (21). Porque é mal atendido 

(1) em tudo! Hoje, só é atendido (1) quem tem uma amizade (20) lá dentro...” (Idoso 

5, 74 anos ZR).  

Ao longo de um processo histórico é que são produzidos as Representações 

Sociais (RS), as quais revelam o lugar e a condição do indivíduo socialmente 

construído (JODELET, 2001). Sendo esta condição para a concepção do lugar social 

“idoso”, portanto, fortemente influenciada pelo ideário “velhice/doença” representado 

no corpo por um modelo biomédico de assistência à saúde, erguido historicamente 

(COSTA, 2007). O que concorre para o idoso representar a si mesmo como aquele 

da “pior idade”, pelo modo como está sendo atendido e desrespeitado na saúde. A 

conformação de que o atendimento mesmo assim está bem, nem sempre ocorre. 

No GF percebe-se que a participação social abre caminhos para conquista dos 

direitos favoráveis ao empoderamento dos componentes15. Nesse momento, o signo 

autonomia é caracterizado pela capacidade individual de decisão e comando sobre as 

próprias ações (PITANO; GHIGGI, 2009; MOARES, 2012), é vislumbrada no diálogo 

dos atores. Ressalte-se, porém, que a articulação pela busca dos direitos por meio do 

controle civil social (participação em sindicato) registrou-se nas áreas de 

assentamentos rurais.  

Em meio às referencias do cenário descrito das RS, atores idosos por 

intermédio de seus conhecimentos e vivências identificam novas formas de 

modelagem ancoradas na amizade e em fazer entender e valer o direito do idoso. 

Facilitando a compreensão de que a amizade é uma forma de “subjetivação coletiva” 

(Foucault) que intermedeia as relações buscando atender aos objetivos individuais e 

coletivos (SOUZA; PEIXOTO; MACEDO, 2011). Nesse texto, esse signo emerge 

como ancoragem na (re)modelação do cenário de “mal atendimento” e/ou 

“atendimento dificultoso” na ESF, tendo suas implicações nos sentimento de confiança 

na amizade e de (in)justiça no movimento de enunciações discursivas: a aplicação da 

lei.  

                                                           
15 [“Eu quero dizer, como ele, quando a pessoa se organiza como sociedade [sindicato], aquilo ali vai abrindo 

caminho, mas quando a gente não tem força fica mais difícil lutar sozinho” (Idosa 15, 65 anos GF, ZR)] 
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 As representações dos idosos sobre a assistência na ESF se confrontam 

quanto a aspectos preconizados nas políticas públicas, no que concerne à promoção 

da autonomia e independência de atores idosos. Essas representatividades que, às 

vezes, se apresentam estranhas ao convívio cotidiano do idoso(a), mostram-se como 

o local que o idoso(a) procura na eminencia e/ou urgência da doença, sendo 

dificilmente atendido nas marcações e no serviço de consulta. Ou seja, um espaço de 

saúde (AB) caracterizado por um atendimento crítico e dificultoso, por consultas e 

exames demorados, pela Atenção à saúde orientada pelo sistema de fichas. São 

reconstruções de uma realidade negligente aos signos da saúde mobilizados no 

sentido da autonomia e da independência de idosos, da promoção da saúde. A 

amizade foi muito expressiva no conteúdo das mensagens tanto no meio urbano como 

rural, como representativa do acesso facilitado, tanto individual quanto coletivamente, 

bem como na garantia dos direitos do idoso já expresso em leis, mas não na prática. 

Para os idosos residentes de zona rural a distância do postinho do local de convívio 

diário de idosos, tem uma representação expressiva no acesso dificultoso. O que, 

segundo política da Atenção Básica está deve ser instituída próximo aos locais de 

moradia das pessoas.  A tecnologia que tem contribuído para o avanço do ambiente 

rural (SABOURIN, 2001; BRANDEMBURG, 2006; WANDERLEY, 2011; VIEIRA, 

2015), não é evidenciado no campo da saúde de idosos. (BERTUZZI; et al, 2012). 

Essa diferenciação na área rural no campo da saúde é ancorada no distanciamento 

dos serviços, o que caracteriza o “atendimento dificultoso” o que leva a identificação 

com a “pior idade”. 

 

 

Posição do Agente de Saúde e a Carteira do idoso na mediação da “pior idade” 

 

Atente-se que na discussão coletiva “pior idade” oferece visibilidade positiva 

pela representação do direito ao atendimento prioritário ao idoso. Agora, apoiada no 

cuidado do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e na “Carteira do idoso”, dois signos 

que ampliam a acessibilidade discursiva dos serviços e do atendimento, questionando 

a realidade da “pior idade”.  Eu sou um pouco idoso, (...) 72 anos, mas não concordo 

com essa de ‘pior idade’ (21). A gente tem prioridade porque a nossa Agente de Saúde 

(10) sempre dá um jeito pra cuidar da gente, e temos a Carteira (22) também, que dá 

a gente o direito (8) de viajar por todo Brasil (Idoso 11, 72 anos, GF, ZR). 
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 Ante o exposto, observa-se porque Moscovicci (2015) refere-se à amizade 

como uma categoria, que torna, em modos gerais, uma maior acessibilidade dos 

sujeitos aos serviços. Essa, por sua vez, desempenha papel importante na 

estabilização das representações que fundamentam as relações na experiência da 

vida social. Neste sentido, o “sistema de fichas”, a ESF (AB), o “postinho”, a 

“distância”, a necessidade da insistência para o atendimento, a assimetria entre o 

tempo da urgência, da necessidade e o atendimento, aparecem tendentes às 

negatividades na reconstrução do real favorável à autonomia. É em meio a esse 

cenário de reconstruções e representações do real que os signos amizade, o direito e 

a lei, a fé entre outros, visivelmente, constroem as representações de lugares de 

sujeitos idosos tendentes à estabilização na luta pela (re)organização das relações no 

campo da saúde (SOUZA; PEIXOTO; MACEDO, 2011). Deste modo, acredita-se que 

por meio dos processos dialógicos organizados, como traz Moscovicci (2015), 

conhecer as Representação Social desses atores, favorece a visualização dos 

símbolos representativos para o agir social autônomo e independente, tornando 

visíveis esses atores no campo da atenção básica a saúde. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Para os atores sociais idosos de ambientes urbanos e rurais a Atenção Básica 

é representada pelo sistema de fichas o qual se procura na eminência da doença. 

Representada também pelo lugar em que se vive a pior idade, representação 

particular dos idosos de áreas de assentamento rurais. 

O signo autonomia caracterizado pela capacidade individual de decisão e 

comando sobre as próprias ações é vislumbrado no diálogo dos atores mais 

enfaticamente na exigência de cumprimento de direitos à saúde, este garantido em 

leis, mas não na prática. Percebe-se que a organização e a participação social são 

importantes para a conquista dos direitos e de condições para o protagonismo do 

idoso, favorecendo maior consciência desse valor, para o empoderamento no campo 

da saúde entre os idosos residentes em assentamentos.  

As patologias autodeclaradas pelos idosos não representam elementos 

limitantes da autonomia na idade avançada embora, reconheçam a limitação da 

independência na eminência da crise da doença, mas controlada pelo uso de 

medicamentos. Fator predominante impeditivos do agir autônomo e independente 

encontra ancora no desrespeito às leis e garantia dos direitos. 

A zona rural parece ser apreciada por idosos como o lugar para se morar pela 

tranquilidade encontrada, mas, essa escolha está intrinsecamente ligada ao 

atendimento na ESF e outros níveis de atendimento das necessidades de saúde e 

cura. Assim, a escolha de idosos pela moradia no meio urbano vincula-se muito a 

idealização da proximidade do acesso aos equipamentos e aos serviços de saúde 

(com destaque para hospitais), embora limitada pelo medo da violência constante e 

da poluição, fatores apontado pelos atores como limitadores da autonomia e da 

independência. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Considerar a participação de idosos na construção das ações de saúde no 

campo da Atenção Básica pode contribuir para o agir ativo deste atores sociais. 

Acredita-se que essa prática dialógica entre sujeito idoso/profissional da Atenção 

Básica, prática já preconizada na política da Atenção Básica, contribuirá para o agir 

autônomo e independente dos idosos no campo da saúde. 

A forte representação da doença como marca da velhice exige tomadas de 

decisões sobre efeitos dessa imagem social de representação do idoso(a) e da 

velhice. Porém, o contexto da saúde e doença o lugar de moradia tem papel 

significativo na diferenciação da vida e na saúde de pessoas idosas.  

É importante investigar essa questão da organização da categoria idosa em 

ambiente urbano e buscar fortalecer essa tendência encontrada nos assentamentos. 

Entende-se que a reconstrução do real apresentada poderá subsidiar discussões no 

campo das políticas para melhor atender a demandas de atores sociais idosos. 
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APÊNDICE 1 – TÓPICO GUIA PARA ENTREVISTA 
 
 
Idoso: João de Deus ( ) Assentamento Mandacaru ( ) Assentamento Água Viva () 
Nº___ 
IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO (A) 
IDOSO 
(01):__________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________  
Quanto tempo mora no local:_______________________________________  
Idade:_______________ Data de Nascimento:__________________________  
Profissão:_________________________________  
Profissão que exercia antes da aposentadoria:___________________ 
Escolaridade: ____________ Estado Civil:__________. Sabe ler ( ) escrever (  )  
 
1-Fale com suas palavras sobre o atendimento ao idoso aqui na UBSF. E na sua 
opinião como deveria ser o atendimento ao idoso? 
 
2-Quando eu falo Política de Saúde do idoso, o que isso significa pra você? 
 
3-Na sua opinião, a Política de Saúde do idoso, trouxe mudanças para o 
atendimento ao idoso na UBSF? Quais são? 
 
4-Agora eu vou perguntar algo que quero que o senhor fale sem pensar, o que vier a 
sua cabeça. Autonomia é? E independência é? Você se considera uma pessoa com 
autonomia e independência? Por quê? 
 
5-Como acha que os trabalhadores da ESF consideram a “Autonomia e 
Independência do idoso (a)”? e o que fazem para manter a autonomia e 
independência de pessoas idosas. 
 
6-Fale sobre o trabalho dos profissionais do postinho. As pessoas que trabalham lá 
são...?  
 
7-Como o senhor (a) avalia sua saúde? 
 
8-O que o senhor (a) relatou interfere ou não em tomar decisões sobre sua vida e ir 
aonde quiser? 
 
9-Como considera sua autonomia e independência dentro de sua casa? Por que 
pensa assim? E na comunidade aonde o senhor mora? 
 
10-Como os profissionais da UBSF agem diante desta situação que o senhor (a) 
relatou? 
 
11-Morar na cidade ou nos assentamentos rurais faz diferença pra saúde do 
idoso(a)? porque? 
 
12-O que o senhor (a) e os idosos da sua comunidade mais gostam de fazer? O 
Senhor (a) reivindica as coisas que gosta de fazer? É atendido?  
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13-Como considera as ações do profissional do postinho na realização daquilo que 
gostam de fazer?  
 
14-Frequenta algum Grupo______ Qual? __________. Qual a importância de 
participar desse grupo pra sua saúde? E pra sua autonomia e independência? 
 
Tem alguma coisa que não perguntei que você gostaria de falar?  
 

Muito obrigada pela sua importante colaboração.  
Posteriormente faremos novos contatos para trocarmos ideias sobre os resultados.  

 
       Petrolina, ___/___/ 2016 

 
ENTREVISTADO: Assinei o Termo de 

Consentimento______________________________________ 
Pesquisador(a)___________________________________ 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Título da Pesquisa: “Atenção À Saúde de Pessoas Idosas na Estratégia de Saúde 

da Família de Zona Urbana e Áreas de Assentamentos Rurais: Representação Social 

de Idosos”  

Nome da Pesquisadora: Marlene Leandro dos Santos Peixoto  

Nome do Orientador: Profº. Dr. René G. Cordeiro Silva Junior  

Nome dos Auxiliares na Realização na Pesquisa: Camila Mireli Calaça de Sá 

(Graduanda do Curso de Psicologia 8ª Período – UNIVASF) e Marcus César da Silva 

Leandro (Graduando do Curso de Psicologia 8ª Período – UNIVASF) 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que busca analisar o que as pessoas idosas pesam sobre a atenção à saúde 

de idosos (a) nas Unidades Básica de Saúde da Família (UBSF) e qual a sua opinião 

sobre a autonomia e independência de pessoas idosas. Estudos apontam que, 

moradores idosos de áreas de Assentamentos Rurais têm menos garantia de 

assistência na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) que idosos de áreas 

urbanas. Assim, com o uso de entrevistas semiestruturadas e técnica de grupo focal, 

este estudo propõe realizar esta investigação. 

2. Participantes da pesquisa: Participaram da pesquisa pessoas idosas (60 anos e 

mais) residentes no bairro João de Deus, Assentamento Mandacaru e Assentamento 

Água Viva, usuários da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF).  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora Marlene Leandro dos Santos Peixoto e seu orientador Prof. Dr. René G. 

Cordeiro Silva Junior utilize as informações para publicação de trabalhos científicos e 

apresentação em eventos deste que seja resguardado o direito do sigilo da pessoa. A 

sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.) se 

assim o desejar. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário através do telefone 

do Comitê de Ética em Pesquisa descrito no final deste documento.  

4. Sobre as entrevistas: Para coleta dos dados será utilizado entrevistas individuais 

e grupo focal (Técnicas de entrevista em grupo). Se a sra (sr) permitir será utilizado 

gravador de voz objetivando coletar todas as informações fornecidas com maior 
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qualidade. As entrevistas serão realizadas na residência dos idosos ou em outro local 

de escolha de sua escolha se assim preferir. Os grupos focais serão realizados na 

associação do bairro de residência dos idosos. Será garantido aos participantes da 

pesquisa transporte e alimentação caso necessário. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa envolve riscos mínimos, 

podendo incidir em: dados físicos (pelo deslocamento do idoso dentro da comunidade 

no período da pesquisa), dados psíquicos (expor sua opinião durante a realização dos 

grupos focais) e sociais (constrangimentos e aborrecimentos pelo tempo gasto com a 

pesquisa). Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/12.  

6. Do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos usados nesta pesquisa 

podem oferecer riscos à sua dignidade tais como: físicos (pelo deslocamento do idoso 

dentro da comunidade no período da pesquisa), psíquicos (expor sua opinião durante 

a realização dos grupos focais) e sociais (constrangimentos e aborrecimentos pelo 

tempo gasto com a pesquisa). Conforme preconiza os Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/12, “Toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco em tipos e gradações variados”. O Sr. (a) será a indenizado 

(a), caso venha a sofrer danos decorrentes da pesquisa. 

7. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora, o orientador e seus auxiliares (identificações 

descritas no início deste TCLC), terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

8. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a 

assistência as pessoas idosas vivendo em condições de assentamentos rurais, de 

forma que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa 

contribuir para a criação de políticas que garantam o direito a atenção qualificada à 

saúde de pessoas idosas, e a implementação de ações que favoreçam suas 

autonomia e independência, nos diversos locais de convivência das pessoas idosas. 

Ao final deste estudo, a pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos, 

respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  

9. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.  

 

Nome do Participante da Pesquisa 
 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

Assinatura do Pesquisador 
 

Assinatura do Orientador 
 

___________________________________________________  
Assinatura 1º Auxiliar 

 

___________________________________________________  
Assinatura 2º Auxiliar 

 

 

Data: ______/_______/________ 

 

Pesquisador: Marlene Leandro dos Santos Peixoto. Telefone (87) 98827-6253  

Orientador: Prof. Dr. René G. Ordeiro Silva Junior. Telefone (87) 98849-9501 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Álvaro Rego Millen Neto  

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira  

Telefone do Comitê: (87) 21016896  

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE 3 – CATEGORIAS DE ANÁLISE EXTRAIDA DO CONTEÚDO DAS 
MENSAGENS: DISPOSTAS EM ORDEM DE APRESENTAÇÃO NO TEXTO 
 
 
CATEGORIA ORDEM 

APRESENTAÇÃO 
ANCORAGEM REPRESENTAÇÃO 

DIALÓGICA DO CONTEÚDO 

Atendimento 1 Desrespeito, 
incertezas 

“O atendimento tem momento 
que é bom, mas, tem momento 
que é crítico porque quando (...) 
chega nos idosos não temos 
prioridade”. 

Sistema de fichas 2 Incertezas para 
conseguir a ficha, 

“Deveria ser mais fichas porque 
é muita gente aqui e, as vezes, 
dá duas três viagem e não 
consegue” 

Avaliação funcional 
do profissional no 
sistema de fichas 

3 Identificação da 
comunidade com a 
enfermeira, 
associação do baixo 
número de 
fichas/número de 
médicos 

“A enfermeira é muito boa 
(nomeia a enfermeira), que é a 
enfermeira aqui do bairro. 
Agora, pra médico eu acho que 
só é dez fichas pra o dia todo”. 

Dificuldade/difícil 4 Metáfora do sistema 
de atendimento de 
fichas 

“Lá no postinho é muito 
dificultoso fazer uma consulta é 
uma fila de muita gente...vem 
hoje não tem ficha vem 
amanhã... é difícil 

Distância do 
postinho 

5 Esforço para 
deslocamento 

“Aí demora muito a ser atendido 
a dificuldade é essa, é que a 
gente sai de tão longe”. 

ACS  6 Intermediador do 
sistema de ficha 

“A informação que nós tem lá no 
postinho é que nós só é pra ir lá 
com a ordem da agente de 
saúde”. 

Lei 7 Sinalizador na 
mediação da 
realidade dificultosa 
do atendimento 

“A lei era para garantir os 
direitos da pessoa... daqui a 
distância do posto é muita, ai se 
as leis garantisse o direito do 
atendimento na urgência seria 
muito bom”. 

Direito 8 

Fé; crença em 
Deus 

9 Atendimento difícil e 
demorado 

“Graças a Deus, eu não sou de 
muita doença não, só procuro 
mesmo o médico se tiver 
mesmo precisando. Tem gente 
que vai correndo logo no 
médico, eu não, coloco minha fé 
em Deus” 

Medicamento 10 Ancora que mantem 
a autonomia 

“Tenho problemas tomo muito 
medicamento e controla/. Esses 
problemas não interfere em 
nada na minha vida”. 

Problemas 11 Descrição de 
doenças 

“Tenho problemas cardíacos, 
pressão alta, diabetes e 
colesterol...” 
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Ativo/movimento 12 Manter-se ativo, 
fazer tudo, 
reconhecendo os 
limites 

“É muito bom pro idoso está 
sempre em movimento (23), a 
gente precisa se manter ativo 
(23), resolvendo nossas coisas, 
senão entreva tudo” 

Isolamento/solidão 13 Representação 
negativa da 
autonomia 

“Eu acho assim isso é uma 
parte individual de cada um 
fazer alguma coisa, pra se 
manter ativo, seu trabalho na 
roça, seu exercício muitas 
vezes a pessoa se isola antes 
do tempo”. 

Medicamento 13 Ancora que mantem 
a autonomia 

“Tenho problemas tomo muito 
medicamento e controla/. Esses 
problemas não interfere em 
nada na minha vida”. 

Proximidade 
serviços de saúde 

14  
 
Representação do 
ambiente urbano 

“No assentamento é muito 
melhor. Na cidade o ar é muito 
poluído tem muito barulho muita 
violência, já morei lá e sei, o 
difícil aqui é a distância”. 

Poluição 15 

Barulho 16 

Violência 17 

Tranquilidade 18 Representação do 
ambiente rural 

“Se tivesse uma boa assistência 
à saúde eu preferia morar lá no 
mato, porque é mais tranquilo”. 

Ar puro 19 Representação do 
ambiente rural 

“No tempo da roça eu tinha 
mais saúde, lá é mais tranquilo, 
não tem barulho, a gente não 
tem preocupação com a 
violência. Lá eu criava meus 
bichinhos era uma maravilha a 
gente fica à vontade o ar é mais 
puro”. 

Amizade  20 Ancora na mediação 
do conflito 

“Eu acho certo a gente ser bem 
atendido num hospital, num 
banco no ônibus... Mas se você 
tem amizade lá dentro, isso 
ajuda porque apesar da lei 
poucas pessoas atende”. 

Pior idade 21 Representação do 
direito ao 
atendimento 
prioritário ao idoso 

“O que eu vejo falar muito em 
prioridade do idoso, mais, eu 
digo o contrário: o idoso tem é a 
pior idade. Porque é mal 
atendido em tudo!”. 

Carteira do idoso 22 Signos que ampliam 
a acessibilidade  

“A gente tem prioridade pra ser 
atendido porquê ... temos a 
carteira do idoso também, que 
dá a gente o direito de viajar pra 
qualquer lugar do Brasil” 

Fonte: Dados da pesquisa, coletados em abril a junho/2016. 
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APÊNDICE 4 – FIGURAS DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS DOS IDOSOS DO 
BAIRRO JOÃO DE DEUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1: Entrada do bairro João de Deus 

FIGURA 2: Entrevista no bairro João de Deus 

FIGURA 3: Entrevista no bairro João de Deus 
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APÊNDICE 5 – FIGURAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS DOS IDOSOS DO 
ASSENTAMENTO ÁGUA VIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4: Entrada do Assentamento Água Viva 

FIGURA 5: Entrevista no Assentamento Água Viva 

FIGURA 6: Entrevista no Assentamento Água Viva 
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APÊNDICE 6 – IMAGENS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS DOS IDOSOS DO 
ASSENTAMENTO MANDACARU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 7 e 8: Entrevista no Assentamento Mandacaru 

FIGURA 4: Entrada do Assentamento Mandacaru 

FIGURA 9: Entrevista no Assentamento Mandacaru 
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APÊNDICE 7 - IMAGENS ENTREVISTAS COLETIVAS – GRUPOS FOCAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10: Grupo focal 1, bairro João de Deus 

FIGURA 10: Grupo focal 2, bairro João de Deus FIGURA 11: Grupo focal 2, bairro João de Deus 

FIGURA 12: Grupo focal Assentamento Mandacaru 

FIGURA 12: Grupo focal Assentamento Água Viva 
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ANEXO 1 – PARECER APROVAÇÃO CEP 
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA 
 

 


