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A formação dos profissionais de Saúde da Família frente às necessidades das pessoas idosas
No Brasil, constata-se um crescimento acentuado da população idosa, onde isso se intensificará nas
próximas décadas. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência a essa população
deve pautar-se em ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O estudo teve o objetivo de analisar a formação dos
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profissionais da ESF e do NASF para atender às necessidades das pessoas idosas. Trata-se de uma
pesquisa com abordagem qualitativa, realizada em duas etapas e com procedimentos metodológicos
distintos. Na primeira etapa, buscou-se analisar como ocorre a abordagem do envelhecimento na
formação dos profissionais que atuam na ESF e no NASF, a partir da leitura dos projetos pedagógicos
dos seus cursos de formação. A segunda etapa consistiu em compreender, com a realização de
grupos focais, a percepção das pessoas idosas atendidas por equipes da ESF e do NASF sobre
as suas necessidades, bem como compreender a percepção das mesmas sobre as competências
profissionais necessárias para o cuidado que essa parcela da população requer. Os resultados da
primeira etapa revelaram que a formação profissional para o cuidado à saúde da pessoa idosa
está pautada exclusivamente na assistência e condução de doenças crônico-degenerativas, como
também na identificação e prevenção de danos à saúde. Ademais, a operacionalização dos grupos
focais permitiu classificar as necessidades das pessoas idosas participantes do estudo em duas
temáticas: Necessidade de boas condições de vida e necessidade de acesso aos serviços de saúde.
De acordo com os participantes, os profissionais da ESF e do NASF são bem qualificados para lhes
atenderem, porém, não possuem autonomia para solucionar as suas necessidades. Para a resolução
dessas necessidades, qualificar os gestores (municipais, estaduais e federais) do setor saúde seria o
caminho prioritário. Com a realização deste estudo, percebe-se que a discussão acerca da temática
do envelhecimento no processo de formação dos profissionais que integram as equipes da ESF
e do NASF ainda é incipiente e está desassociada das necessidades de saúde das pessoas idosas.
Assim, se faz necessário preparar pessoas que ofereçam atenção integral à crescente população
idosa, conhecendo as suas subjetividades e necessidades, bem como para formular e gerir políticas
públicas para a mencionada população usuária do SUS.
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Profissional em Saúde. Saúde da Família.
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