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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar o processo de configuração da produção do cuidado 

ao idoso do Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso CRASI - programa 

multiprofissional e interdisciplinar do  Hospital Universitário Antonio Pedro no município de 

Niterói (RJ). Analisar os dispositivos utilizados nessa produção do cuidado e o desfecho das 

intervenções.  O enfoque teórico é delimitado pela análise micropolítica do trabalho vivo em 

ato (Merhy,2002), que problematiza ações e  modos cotidianos de produção da saúde,  

constituindo referencial teórico para o levantamento de questões que revelem o campo de 

forças dos arranjos tecnológicos  presentes na maneira de conduzir o cuidado aos idosos no 

CRASI.  A formulação do problema de pesquisa questiona como se configuram as redes 

constitutivas das linhas de cuidado e de  que forma  impactam a resolutividade das ações 

assistenciais direcionadas ao usuário idoso. A Cartografia é a metodologia proposta, baseada 

na semiótica de Felix Guattari e Gilles Deleuze que recoloca a cópula lógica com a conjunção 

aditiva radical “e” possibilitando o mapeamento dos fluxos-conectivos do trabalho vivo e o 

trânsito pelos territórios que os constituem em sua processualidade. Opera avaliação 

qualitativa, valorizando a dimensão subjetiva das práticas vivenciadas pelos sujeitos 

envolvidos na Instituição objeto da pesquisa.  

 

Palavras chave: – Centro de referência em Atenção à Saúde do Idoso  – Produção do cuidado 

ao Idoso – Micropolítica – Cartografia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the configuration process of care production in the Elderly 

Health Reference Center (EHRC), multiprofessional and interdisciplinary program, taking 

place at the Antonio Pedro University Hospital, Niterói (RJ). Analyse the institutional device 

of care production and the outcome of the proposed interventions. The theoretical approach is 

circumscribed by micropolitics of living work in action (Merhy, 2002), that argues the actions 

and modes of health production in daily life. It is used as a theoretical concept-tool to raise 

questions about the field forces of technological arrangements present in the way of 

conducting the elderly care in the EHRC. The research problem questions the network 

configuration of lines of care and the way it impacts resolubility of assistance actions 

proposed to Elder users of the Reference Center.  Cartography is the research method 

proposed; based on Felix Guattari and Gilles Deleuze semiotics that replaces logical copula 

with the radical conjunction “and” mapping the connective-flux of “living work” and the way 

through territories constituted in its processability. Operates a qualitative approach, valuing 

the subjective dimension of users and health workers lived practices at the institution. 

 

Key words:  – Elderly Health Reference Center – Elderly Care Production – Micropolitics – 

Cartography. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse pelo tema do envelhecimento surgiu quando desempenhava a função 

de Analista de Gestão de Pessoas num Banco estatal.  Sendo Psicólogo, tinha uma 

proximidade grande com as rotinas desenvolvidas na área de Segurança e Medicina do 

Trabalho. Foi observado a partir do ano 2000 um incremento do número de licenças médicas 

por doenças cardiovasculares, diabetes, quadros de depressão e vários problemas de saúde que 

poderiam ter como fator desencadeante o estresse ocupacional. 

Uma das hipóteses levantadas era de que a pressão por alcance de metas de produção 

e excesso de rotinas centralizadas em equipes muito pequenas constituiriam parte do 

problema. Porém, outro aspecto que chamava à atenção era a faixa etária que apresentava alta 

prevalência dessas doenças que começava a partir dos 45 anos. Conjecturava-se que parte da 

população de funcionários estava envelhecendo e ficando mais vulnerável aos fatores de risco 

(sedentarismo, tabagismo, obesidade etc.). Eram da geração disposta a uma carreira com 

garantia de aposentadoria. Os funcionários mais jovens, apesar da grande proporção, não 

permaneciam na empresa, sendo a rotatividade muito grande. Tal fato agravava ainda mais a 

pressão sobre os mais velhos e experientes uma vez que representavam a continuidade das 

estratégias elaboradas pela empresa para sobreviver e expandir seus negócios no mercado. 

As empresas enfrentam hoje a questão da escassez de recursos humanos 

especializados e já começam a perceber que o envelhecimento é um tema que não pode mais 

ser omitido na discussão do planejamento estratégico das mudanças necessárias para a 

continuidade dos negócios no cenário de extrema incerteza que vai se delineando no futuro. 

Após minha aposentadoria decidi aprofundar minha formação com um curso de 

especialização em aspectos do envelhecimento na área de Saúde Mental, no Instituto de 

Psiquiatria da UFRJ. As rotinas de Ambulatório, Oficinas no Centro-Dia, Suporte a 

Cuidadores com intervenções psicoeducativas, promoveram uma reflexão sobre a amplitude 

de cuidados disponíveis para a população idosa. O tema da minha monografia de final de 

curso foi Intervenções não farmacológicas nas Demências. Pude observar que muitos estudos 

apontavam a eficácia moderada ou nula de várias intervenções e cheguei a conclusão de que o 

arsenal terapêutico é muito limitado nas questões de saúde mental no envelhecimento. 

As questões de prevenção e promoção da saúde, o suporte social aos Cuidadores e 

famílias dos idosos se revelavam como centrais no encaminhamento de ações com potência de 

alguma resolubilidade possível. Através de alguns temas abordados na parte teórica do curso e 

da pesquisa para a monografia conheci o trabalho do Prof. Merhy que enfatizam a 
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centralidade das tecnologias leves na produção do cuidado em Saúde Coletiva.  Uma colega 

do curso, também psicóloga, desenvolveu uma pesquisa de Campo sobre a abordagem ao 

idoso nos Centros de Atenção Psicossocial. O trabalho revelou a falta de formação dos 

profissionais dos CAPs  para lidar com problemas do universo dos idosos. Lembro que numa 

conversa a respeito da carência de instituições para atendimento integral aos idosos ela me 

disse: “me informaram que existe um lugar em Niterói que trata exclusivamente de idosos. Já 

que você mora em Niterói você tem a oportunidade de conhecer de perto este modelo de 

Atenção”. Ela se referia ao CRASI/ HUAP que se transformou agora efetivamente no meu 

objeto de estudo. Começo tematizando a história recente da visibilidade social do 

envelhecimento populacional. 

Conseguimos observar uma mudança no perfil demográfico que alcança uma 

dimensão planetária. O contingente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tem 

crescido rapidamente. No ano 2000, eram estimados 600 milhões de indivíduos nessa faixa 

etária, sendo projetadas para 2025, 1 bilhão e 200 milhões, atingindo 2 bilhões em 2050 

(Freitas, 2006). 

Segundo Veras (2003), o Brasil é um país que envelhece a passos largos. No início 

do século XX, um brasileiro vivia em média 33 anos, ao passo que hoje sua expectativa de 

vida ao nascer constitui 74 anos (IBGE, 2011) . Esse autor ressalta também que, em nosso 

país, o número de idosos passou dos 2 milhões, em 1950, para 6 milhões em 1975 e, para 15,5 

milhões, em 2001, significando um aumento de  700%.   O número de idosos em 2011 era de 

23,5 milhões (IBGE/SIS, 2012). Estima-se, ainda, para 2025, que esta população alcance os 

32 milhões (Veras, 2002). 

Cabe destacar que, em todo o mundo, a população idosa está envelhecendo, 

intensificando a heterogeneidade dentro do próprio grupo etário. Nos países desenvolvidos os 

“mais idosos” (+ de 80) é o grupo etário que mais cresce. Conforme Camarano (2002), no 

Brasil a população “mais idosa” está aumentando em ritmo bastante acelerado, embora ainda 

represente um contingente pequeno. De 166 mil pessoas em 1940, o segmento “mais idoso” 

passou para quase 1,9 milhões em 2000. 

Tal mudança demográfica se deve a vários fatores: o controle de muitas doenças 

infecto-contagiosas e potencialmente fatais, sobretudo a partir da descoberta dos antibióticos, 

dos imunobiológicos e das políticas de vacinação em massa; diminuição das taxas de 

fecundidade; queda da mortalidade infantil, graças à ampliação de redes de abastecimento de 

água e esgoto e da cobertura da atenção básica à saúde; acelerada urbanização e mudanças nos 

processos produtivos, de organização do trabalho e da vida (Minayo, 2000). 
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No contexto do envelhecimento populacional, inúmeros fatores se interrelacionam. 

Entre eles, os de maior relevância são aqueles ligados à previdência social e à saúde os quais 

constituem desafios para o Estado, setores produtivos e famílias.  

Nas sociedades industrializadas o problema da previdência social se revelaria como 

um dos mais graves; o envelhecimento constituiria um grande problema por causa da “bomba-

relógio das aposentadorias”. Expressão criada por Giddens (1999). 

O cenário previdenciário no Brasil também é muito preocupante.  Veras (2003) 

destaca que, entre 1999 e 2050, o coeficiente entre a população ativa e inativa, isto é, o 

número de pessoas entre quinze e 64 anos de idade por cada pessoa de 65 anos ou mais 

diminuirá em menos da metade nas regiões desenvolvidas e em uma fração ainda menor nas 

menos desenvolvidas. Assim sendo, uma nova reforma da previdência, nas próximas décadas, 

será recolocada em pauta, e novos embates virão. Cabe ressaltar que os valores dos benefícios 

não permitem o atendimento satisfatório das necessidades de sobrevivência dos aposentados, 

especialmente dos mais pobres que evidenciam um envelhecimento, no geral, patológico e 

com incapacidades associadas, requerendo, portanto, maior demanda de recursos tanto do seu 

sistema de apoio formal (Estado, sociedade civil) como do informal (família). 

Isto é reconhecido por Carvalho (1998) ao discorrer que “a aposentadoria é quase 

sempre um rito de exclusão. Marca oficialmente a entrada do indivíduo no mundo da velhice, 

com todas as dificuldades, perdas e representações sociais excludentes.” Tal fato se agrava 

quando a aposentadoria do idoso (nas camadas pobres), em resposta à crise econômica e 

social gerada pelo Estado mínimo neoliberal, passa a ser a única fonte de renda da família 

(filhos e netos desempregados e com baixo nível de escolaridade), exacerbando, assim, sua 

dolorosa pobreza, pois grande parte dos aposentados e pensionistas do INSS recebem um 

salário-mínimo por mês. 

Nas repercussões sobre a saúde observam-se, no envelhecimento populacional, 

alterações demográficas oriundas da queda da mortalidade e da fecundidade determinando 

alteração nas características de mortalidade e morbidade ao longo do tempo que recebem o 

nome de “transição epidemiológica”.  

A transição epidemiológica englobaria três mudanças básicas: a substituição da 

mortalidade pelas doenças transmissíveis pelas não transmissíveis e causas externas; 

deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; 

e a transformação de uma situação em que predominam a mortalidade para outra, em que a 

morbidade é dominante - principalmente no grupo dos idosos (Frenk et al. ,1991; 

Chaimowicz, 2006). 



6 
 

É importante deixar claro que no Brasil a transição epidemiológica não tem ocorrido 

de acordo com o modelo experimentado pela maioria dos países industrializados e mesmo por 

vizinhos latino-americanos como Chile, Cuba e Costa-Rica.  Existiria uma superposição entre 

as etapas nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico – degenerativas; a 

reintrodução de doenças como dengue e cólera ou o recrudescimento de outras como malária, 

hanseníase e leishmanioses indicam uma natureza não-unidirecional denominada contra-

transição (Schramm et al., 2004).  

O perfil de morbidade é de tripla carga de doenças, com presença concomitante das 

doenças infecciosas e carenciais, das doenças crônicas e daquelas relacionadas a causas 

externas. A transição demográfica e epidemiológica resultante do envelhecimento e do 

aumento da expectativa de vida significa crescente incremento relativo das condições 

crônicas. A estratégia das ações de assistência exige a ampliação do foco da atenção para o 

manejo das condições crônicas, garantindo-se atendimento às condições agudas. Porém, o 

modelo de atenção à saúde fundamentado em ações curativas, centrado no atendimento 

médico, estruturado em ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta e em um 

modelo de gestão hierarquizado e centralizado, ainda persiste e se mostra insuficiente para 

responder às necessidades de saúde da população (BRASIL, 2011).  

Pode-se afirmar que a crise do sistema de saúde no Brasil  é caracterizada pela 

fragmentação da atenção, dando ênfase às condições agudas apesar da prevalência de 

condições crônicas, e pela estrutura hierárquica e sem comunicação fluida entre os diferentes 

níveis de atenção. Além das lacunas na integralidade, o grupo etário dos idosos enfrenta o 

problema do acesso e utilização dos serviços de saúde. Veras (2007) realizou pesquisa com 

dados do IBGE/PNAD e ANS/TabNet período de 1998 a 2003. Verificou uma associação 

positiva entre cobertura de plano de saúde e renda familiar na comparação de um grupo de 

idosos com plano  de saúde privado e outro grupo idoso usuário do SUS. Observou que  a  

clientela de idosos com planos privados de saúde era predominantemente composta por 

pessoas com renda de 3 salários mínimos per capita ou mais que representava o percentual de 

42,8 %;   o grupo que representava esta faixa de renda (3 salários ou mais) e utilizava o SUS 

era de  5,8%. 

Segundo Lima (2010), outro  fator que apresenta associação com acesso e utilização 

dos serviços seria o nível de escolaridade indicando que:  o contingente de idosos com o 

menor nível de escolaridade  compõe a maior proporção de idosos usuários do sistema 

público de saúde;  o maior percentual de idosos com níveis mais altos de escolaridade utiliza 

o sistema de saúde suplementar que oferece uma cobertura mais ampla. A Organização 
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Panamericana da Saúde desenvolveu o estudo SABE – Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento 

no Brasil por pesquisadoras da USP (Lebrão; Duarte, 2003), que indicava que do total de 

idosos que  estavam vinculados ao SUS a proporção era de: 42% para idosos com 

escolaridade entre 5 e 8 anos; 19,7% para o grupo com 9 a 11 anos; e 15% para os idosos com 

12 anos ou mais (os de maior escolaridade).  A Saúde Suplementar apresenta na sua 

composição uma maior proporção de usuários mais escolarizados, com a seguinte 

distribuição:  28,6% para o grupo com 5 a 8 anos de escolaridade; 49,7% para o grupo com 9 

a 11 anos; e 64,5% para os demais. O SUS tem limitações para o atendimento da demanda, a 

precariedade da assistência se combina com as listas de espera, deixando claro que o Poder 

Público tem dificuldade em equacionar a problemática da capacidade assistencial para fazer 

prevalecer o princípio da equidade, deixando explícita a absurda desigualdade social e o 

processo de exclusão. 

Essa constatação também é partilhada por Veras (2003) ao salientar que num país 

como o nosso, com um vasto contingente de pobres de todas as idades, com benefícios 

previdenciários ínfimos, com uma assistência social praticamente inerte e com um forte 

preconceito contra os idosos, não é difícil presumir as dificuldades que estes, principalmente 

os mais pobres, vivenciam. 

Os fatos preocupantes deste cenário já se revelavam na elaboração da Constituição 

de 1988 que definiu um modelo de proteção social configurado como um sistema de 

seguridade social (art.194 a 204):  previdência social (seguro social contributivo – 

aposentadoria e pensões), assistência social e saúde (direitos). Ficou estabelecida a 

responsabilidade do cuidado aos idosos à família, à sociedade e Estado (art.230). 

A questão das Políticas Públicas endereçadas à população idosa é muito importante, 

por este motivo reservo o Capítulo 2 para dar um panorama das modificações históricas que a 

assistência à Saúde do Idoso com sua legislação e ações programáticas foram sofrendo de 

1988 até 2006. A decisão política da implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde 

do idoso, com organização/habilitação e cadastramento dos Hospitais Gerais e dos Centros de 

Referência, se deu em função de materializar, através de modelos Tecnoassistenciais às 

condições crônicas, meios de alcançar os propósitos da Política Nacional de Saúde do Idoso 

(Portaria 1395 de 10/12/99). Segundo Campos (1992), a concepção dos modelos emerge 

como um tensionamento entre política e tecnologia.  

Defino no Capítulo 3 o Problema expondo as dificuldades na implementação de 

modelos de Atenção à Saúde do Idoso, não adesão do governo à idéia de uma Rede de 

Atenção especializada em Atenção à Saúde do Idoso (pronunciamento do Secretário de Saúde 
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em 2013). A predominância de doenças crônicas e a necessidade de um modelo adequado. A 

não integração entre a Atenção Básica e os Centros de Referência à Saúde do Idoso, a falta de 

recursos humanos especializados. Proponho uma solução com o conceito de Linha de 

Cuidado  Integral (Franco & Franco, 2013) que funciona com base em Projetos Terapêuticos 

que acionam Linhas de Cuidado. Faço uma aproximação entre o conceito de Linha de 

Cuidado Integral e o modelo de produção de cuidado ao idoso proposto pelo Centro de 

Referência em Atenção ao Idoso do HUAP/UFF. O Centro de Referência opera uma 

Avaliação Multidimensional com o objetivo de traçar um Plano de Conduta com posterior 

encaminhamento para Atendimentos especializados. Formulo o problema questionando como 

se configura, atualmente, o Plano de Conduta e as redes de Atendimento especializado em 

termos de resolutividade das necessidades de saúde do usuário idoso. 

No capítulo 4 formulo o Objetivo Geral de Analisar o modo de produção do 

cuidado ao idoso no CRASI/HUAP a partir de uma dimensão micropolítica (Guattari & 

Rolnik, 1986 - perspectiva subjetiva/desejo dos usuários e dos trabalhadores em saúde 

envolvidos). Também os Objetivos Específicos: 1 - Descrever o cotidiano do processo de 

configuração da rede de produção do cuidado ao idoso no CRASI no aspecto micropolítico e 

sua resolutividade (atendimento das necessidades dos usuários) e  2 - verificar  a situação 

atual da operacionalização dos dois Centros de Referência cadastrados no Guia Operacional 

de 2002: HUAP/UFF e CFF/UFRJ, ambos no Estado do Rio de Janeiro. 

No capítulo 5 explicito a metodologia que é a Cartografia (acompanhar o processo 

de produção do cuidado ao usuário idoso no CRASI) a proposta não é comparar com um 

modelo teórico proposto, é acompanhar a produção registrando a singularidade da produção. 

No Capítulo 6 esclareço que a Cartografia vai utilizar as narrativas de todos os 

envolvidos na produção do cuidado, como linhas que vão compondo um mapa. Há também a 

narrativa do “Cartógrafo” descrevendo as vivências que teve no contato com o território 

observado. Aproveito para alertar que este Mapa não é estático, vai mudar pela própria 

dinâmica da realidade social, portanto outras Cartografias serão necessárias no futuro. O fazer 

da Cartografia é uma viagem por várias estações, então cada seção do Capítulo 6  corresponde 

a uma narrativa descrevendo uma “estação”: . 6.1 – O primeiro contato com o CRASI.  6.2 –

Profª Vilma conta a história do surgimento do CRASI . 6.3 – Recepção: usuários falam sobre 

o atendimento. 6.4 – A  Estrutura e Funcionamento do CRASI . 6.5 – Geriatria a porta de 

entrada. 6.6 – A Neuropsicologia e sua contribuição ao CRASI. 6.7 – Sala de Espera: fábrica 

de novos projetos de vida. 6.8 – A Estimulação e a proposta de Reabilitação Cognitiva do 

PIGG. . 6.9 – Grupo de Cuidadores do CRASI: o Aprendizado. Capítulo 7: Conclusões 



9 
 

Provisórias. São provisórias porque sabemos que os cenários psicossociais mudam e a 

proposta da Cartografia é o acompanhamento do processo, sabendo que, como as dunas da 

paisagem do deserto atingidas pelos ventos, elas nunca serão as mesmas. 
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2 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO – LEGISLAÇÃO / Ações Programáticas 

 

O direito universal e integral à saúde foi referendado pela Constituição de 1988 e 

instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). Regulamentado pelas leis orgânicas de saúde 

8080 de 19 de setembro de 1990, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes; e lei 8142 

de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, 

criando mecanismos de controle social.    

Houve um aprimoramento e legitimação dos direitos dos idosos com a criação de 

uma legislação específica, a lei 8842, de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional 

do Idoso (PNI); regulamentada dois anos depois pelo Decreto 1948, 3 de julho 1996 – que 

estabeleceu direitos sociais à pessoa idosa, definida como pessoa com 60 anos ou mais de 

idade, garantindo autonomia, integração e participação social. A PNI instituiu várias 

modalidades de atendimento ao idoso entre elas: família natural; família acolhedora; 

residência temporária; centro-dia; centro de convivência; casa lar; república; atendimento 

integral institucional; assistência domiciliar/atendimento domiciliar (Portaria MPAS/SEAS nº 

73, de 10 de maio 2001)  

Os movimentos sociais de resgate da cidadania pressionaram o Ministério da Saúde 

para a criação da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), Portaria nº 1395/GM, 10 de 

dezembro de 1999, política setorial que veio a se consolidar a partir da Política Nacional de 

Saúde Lei 8080, de 1990. Teria como propósito a  promoção do envelhecimento saudável, a 

manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de 

doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter 

a sua capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que 

vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade (Brasil, 1999:21). A 

proposta da Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) se efetiva a partir do SUS, propõe 

que o cuidado comunitário do idoso esteja baseado, especialmente, na família e a porta de 

entrada seja a Atenção Básica de Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em 

especial daquelas detentoras do Programa Saúde da Família (PSF), o programa foi 

denominado posteriormente de Estratégia Saúde Família (ESF) que deveria representar para o 

idoso o vínculo com o sistema de saúde (Silvestre & Neto, 2003). O significado amplo da 

ESF seria de um processo instituinte de mudanças na atenção à saúde, resgatando conceitos 

fundamentais de vínculo, humanização, co-responsabilidade e outros, que apontam para a 

reorientação do modo de operar os serviços de saúde (Rodrigues & Araujo, 2011). 
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Em 2002, através da Portaria nº702 de 12 de abril, foram criados mecanismos para a 

implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso integrada por hospitais 

gerais e Centros de Referência de Assistência à Saúde do Idoso. 

O Estatuto do Idoso lei 10741, 01 de outubro 2003, deu mais ênfase aos direitos dos 

idosos dispondo sobre  obrigações familiares e sociais com relação ao idoso estabelecendo 

deveres e medidas de punição para a negligência ou exploração de qualquer natureza. Amplia 

a resposta do Estado e da Sociedade às necessidades da população idosa, mas não traz meios 

de financiar as ações propostas. O capítulo IV do Estatuto dispõe especificamente sobre o 

papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os 

níveis de Atenção. Estabelece que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de 

Geriatria e Gerontologia Social incluindo atendimento ambulatorial. A legislação brasileira 

que contempla a população idosa apesar de avançada, na prática é insatisfatória. O Estatuto do 

Idoso e seu uso como instrumento de conquistas dos direitos dos Idosos, a ampliação da 

Estratégia Saúde Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de 

grande vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes Estaduais de Assistência 

à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política Nacional de Saúde do Idoso 

(Brasil, 2006).  

O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, 

uma agenda de compromissos pela saúde que agrega três eixos: o Pacto em Defesa do SUS, o 

Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. No documento das diretrizes operacionais do 

Pacto em Defesa da Vida seis prioridades foram estabelecidas: a) Saúde do idoso; b) Controle 

do câncer de colo de útero e de mama; c) Redução da mortalidade infantil e materna; d) 

Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; e) Promoção da saúde; f) 

Fortalecimento da Atenção Básica (Ministério da Saúde, 2006: 7). 

Em relação à Saúde do Idoso, o mesmo documento estabelece que (2.1.1): ... O 

trabalho na área deve seguir as seguintes diretrizes: a) promoção do envelhecimento ativo e 

saudável; b) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; c) Estímulo às ações 

intersetoriais, visando à integralidade da Atenção; d) Implantação de serviços de Atenção 

Domiciliar; e) Acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

f) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; 

g) Fortalecimento da participação social; h) Formação e educação permanente dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; i) Divulgação e informação 
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sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e 

usuários do SUS; j) Promoção e Cooperação nacional e internacional nas experiências da 

atenção à saúde da pessoa idosa; k) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

As diretrizes são complementadas com ações estratégicas: a) Caderneta de saúde da 

pessoa idosa: instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa 

idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde; b) 

Manual de Atenção Básica e saúde para a pessoa idosa: para indução de ações de saúde, tendo 

por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; c) 

Programa de Educação Permanente à Distância. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) Portaria nº 2528  MS/GM, de 

19 de outubro de 2006, direciona medidas coletivas e individuais de saúde para a população 

idosa em consonância aos princípios e diretrizes do SUS, a fim de promover a recuperação, a 

autonomia e a independência dos idosos. Enfatiza para os Gestores do SUS quais as 

prioridades para a melhoria da qualidade da Atenção à saúde da população idosa. São 

diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI): 

a) Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

b) Atenção Integral, integrada à saúde da pessoa idosa. Estruturada nos moldes 

de uma linha de cuidados, com foco no usuário, baseado nos seus direitos, necessidades, 

preferências e habilidades. 

c) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção. 

d) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde 

da pessoa idosa. 

e) Estimulo da participação e fortalecimento do controle social. 

f) Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na 

área de saúde da pessoa idosa. 

g) Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa para profissionais de saúde, Gestores e usuários do SUS. 

h) Promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção 

à saúde da pessoa idosa. 

i) Apoio e desenvolvimento de estudos e pesquisas.   

 

Em resumo, o percurso histórico que construiu a imagem do idoso como sujeito de 

direitos sociais incluindo a  saúde começou com a Constituição Cidadã de 1988 que definiu 

a responsabilidade do cuidado aos idosos à família, à sociedade e Estado; a Política Nacional 
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do Idoso (Decreto 1948) 1994/1996 estabeleceu a idade cronológica de 60 anos  e os direitos 

sociais à pessoa idosa com várias modalidades de atendimento assistencial aos idosos;  a 

Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria 1395) de 1999 surgiu dando ênfase à 

promoção do envelhecimento saudável sem descuidar da recuperação e reabilitação, 

estabelece como porta de entrada do idoso no SUS a Atenção Básica – nas Unidades Básicas 

de Saúde que possuam a Estratégia Saúde Família (ESF) ;   formaliza-se a proposta das Redes 

Estaduais de Assistência à saúde do idoso (em 2002) integrada por hospitais gerais e 

Centro de Referência de Assistência à saúde do idoso (Portaria 702), dando ênfase à 

Atenção Especializada;  o Estatuto do Idoso (Lei 10741) em 2003 dispõe sobre as 

obrigações familiares e sociais estabelecendo sanções para as omissões,  normatiza o papel do 

SUS na Atenção à saúde da pessoa idosa, estabelece que a atenção à saúde do idoso deve ser 

realizada em unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado em Geriatria e 

Gerontologia;   o Pacto pela Vida (Portaria 399) em fevereiro de 2006 propõe dentre outras 

medidas a priorização da Saúde do Idoso, ênfase na Promoção do envelhecimento ativo e  

saudável, Atenção Integral e integrada à saúde da pessoa idosa,  implantação de serviços de 

Atenção Domiciliar . Formalização da proposta da Educação Permanente dos profissionais de 

saúde do SUS na área do envelhecimento. A política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

em outubro de 2006 (Portaria 2528), indica aos Gestores do SUS as nove diretrizes da 

PNSPI prioritárias para a melhoria da qualidade da Atenção à saúde da população idosa.  

Podemos perceber, no discurso do poder público,  a ampliação gradual da visão do 

idoso como sujeito de direitos e a proposta de dispositivos que ofereçam Atenção Integral às 

necessidades da pessoa idosa usuária do sistema de saúde. Surge então a demanda da 

construção de modelos tecnoassistenciais cada vez mais sofisticados que contemplem 

soluções para o espectro de necessidades, não só do “paciente” idoso, mas sim do cidadão 

idoso resgatando a saúde que agora é um Direito. 

Segundo Silva Junior (1998), a expressão modelos tecnoassistenciais em saúde 

incorporam dimensões de análise tais como: interação de saberes sobre o objeto da saúde-

doença; integralidade das ações de saúde; regionalização e hierarquização da oferta de 

serviços; condições da articulação intersetorial. Existiriam diversos modelos 

tecnoassistenciais calcados na compreensão da saúde e da doença, nas tecnologias de 

intervenção disponíveis em determinada época e  nas escolhas políticas e éticas que priorizam 

os problemas a serem enfrentados pela política de saúde (Silva Junior e Alves, 2007).  
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Merhy (2000), afirma: 

 

 

O tema de qualquer modelo de atenção à Saúde faz referência não a programas, mas 

ao modo de se construir a gestão de processos políticos, organizacionais e de 

trabalho que estejam comprometidos com a produção dos atos de cuidar do 

indivíduo, do coletivo, do social, dos meios, das coisas e dos lugares. E isto sempre 

será uma tarefa tecnológica, comprometida com necessidades enquanto valores de 

uso, enquanto utilidades para indivíduos e grupos.  

 

 

A concepção dos modelos tecnoassistenciais emerge como um tensionamento entre a 

política e a tecnologia (Campos, 1992), se constituindo como um arranjo mediando 

determinações histórico-estruturais das políticas sociais e as práticas cotidianas em saúde; 

 

 

... (os modelos) se apresentariam, por um lado, como uma tradução pragmática das 

regras legislativas que normatizam o setor, de condicionantes macropolíticos, 

econômicos e sociais. De outro lado, decorrem da ação política de sujeitos 

individuais e coletivos que disputam a orientação do sistema de saúde... (Carvalho & 

Cunha, 2009 p.838). 

 

 

Os Modelos Tecnoassistenciais expressariam, igualmente, formas de organização das 

relações entre profissionais de saúde e usuários, mediadas por tecnologias materiais e não 

materiais, utilizadas no processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir em problemas 

e necessidades sociais de saúde historicamente definidas (Teixeira, 2000 Op.Cit.Carvalho & 

Cunha). É importante destacar que as diferenças entre os modelos implicam em composições 

de recursos diversificados e produzem resultados diferentes em saúde (Carvalho & Cunha, 

2009 p.839). 

A decisão política da implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do 

Idoso, com organização/ habilitação e cadastramento dos Hospitais Gerais e dos Centros de 

Referência, se deu em função de materializar, através da criação de modelos 

tecnoassistenciais às condições crônicas, meios de alcançar os propósitos da Política Nacional 

de Saúde do Idoso (PNSI) portaria 1395 de 10/12/99. Os objetivos a serem viabilizados pelos 

modelos tecnoassistenciais seriam: promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a 

melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a 

recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua 

capacidade funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no meio em que 

vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade (Brasil, 1999:21). 

O Hospital Geral integrante do SUS deve possuir condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos para realizar, em nível ambulatorial e hospitalar, o 
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atendimento geral a pacientes idosos. O Centro de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso deve ser habilitado tecnicamente, em termos físicos (acesso e ambiente projetado para 

idosos) e recursos humanos (especialização: geriatria/gerontologia) e diagnósticos 

(Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada e etc.) ajustados com uma amplitude 

de serviços que vão da Atenção Básica até à Especializada para a saúde da população idosa. 

Possui quatro modalidades assistenciais: internação hospitalar – leitos geriátricos e leitos 

gerais; ambulatório especializado em saúde do idoso; programas de desospitalização: 

hospital-dia geriátrico, assistência domiciliar (Brasil, 2002). 

Na apresentação do Guia Operacional de implantação das Redes Estaduais de 

Atenção à Saúde do Idoso, publicado pelo Ministério da Saúde em 2002, é explicitado que o 

projeto visa oferecer e viabilizar modalidades extra-hospitalares de atenção à saúde do idoso, 

mas dá ênfase na Atenção Básica - Equipe de Saúde Família como porta de entrada na Rede 

Estadual de Assistência á Saúde do Idoso. 

Deixa claro que para a execução das diretrizes da Política Nacional de Saúde do 

Idoso (1999) no que se refere à assistência e reabilitação, o Sistema Único de Saúde conta 

com as Equipes de Saúde da Família para a Assistência Básica de Saúde, Hospitais Gerais e 

Centros de Referência à Saúde do Idoso. 

O Guia especifica o papel do profissional da Atenção Básica (pag.16): 

 

 

O profissional de uma Unidade Básica de Saúde, sob a nova estratégia, deve atuar 

nos fatores que alteram o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, compreendendo 

a saúde em seu sentido mais abrangente. Para tanto, ele deve buscar conhecer 

detalhadamente a realidade das famílias que moram em sua área de abrangência, 

incluindo seus aspectos físicos e mentais, demográficos e sociais. Pelo exposto fica 

claro que no contexto da Estratégia Saúde Família, se destaca o trabalho dos 

profissionais de Saúde voltado para a assistência Integral e contínua de todos os 

membros das famílias vinculadas à Unidade Básica de Saúde, em cada uma das 

fases de seu ciclo de vida, sem perder de vista o seu contexto familiar e social. Dessa 

forma, cabe a atenção do profissional à mudança do perfil populacional em sua área 

de abrangência. A ele é requerida uma atenção especial às pessoas idosas e uma 

participação ativa na melhoria da qualidade de vida de tal grupo populacional, 

abordando-o com medidas promocionais de proteção específica, de identificação 

precoce de seus agravos mais freqüentes e sua intervenção, e também, medidas de 

reabilitação voltadas a evitar a sua apartação do convívio familiar e social. 

 

 

Descrevendo o estado de saúde dos idosos brasileiros, no tópico acesso a serviços de 

saúde e adequação dos mesmos, informa que uma das conseqüências da transformação 

demográfica brasileira se dá no financiamento do setor saúde e que estudos haviam 

demonstrado uma participação desproporcional dos idosos por serviços de saúde, 

principalmente hospitalares, e ressalta que analisando os dados de internação hospitalar pelo 
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SUS, em 2001, constatou-se que a população idosa representava 8,5% da população total e 

consumiu R$ 1.217.000.000,00 (hum bilhão, duzentos e dezessete milhões de reais) em 

hospitalizações pelo SUS,  contra R$ 922.000.000,00 (novecentos e vinte e dois milhões) da 

população de 0 a 14 anos, que representava 29,6% da população brasileira (pag.11). 

Levanta a questão se o aumento verificado nos gastos do setor saúde se traduziria em 

benefício para a população idosa.  Responde afirmando que diversos trabalhos teriam 

demonstrado, consistentemente, que o idoso não recebe uma abordagem médica ou 

psicossocial adequada nos hospitais e não é submetido a uma triagem de reabilitação. Teria 

sido encontrada alta prevalência de problemas médicos, facilmente identificáveis e 

remediáveis entre os idosos, que não seriam observados pelo médico responsável (idem). 

A abordagem médica tradicional do adulto hospitalizado, focado em uma queixa 

principal e o hábito médico de tentar explicar todas as queixas e sinais com uma única doença, 

o que seria comum no adulto jovem, mas raro no idoso, tem contribuído para as dificuldades 

na abordagem médica do paciente idoso (idem).  

Na tentativa de sanar, em parte, essas dificuldades o Ministério da Saúde publicou 

em 2006 na série A - Normas e Manuais Técnicos – Cadernos de Atenção Básica nº19,  

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. A intenção seria fornecer subsídios técnicos 

específicos em relação à saúde da pessoa idosa de forma a facilitar a prática diária dos 

profissionais que atuam na Atenção Básica disponibilizando instrumentos para promover 

discussões atualizadas no sentido de auxiliar a adoção de condutas mais apropriadas às 

demandas dessa população. Caberia também ao gestor Municipal garantir a educação 

permanente em relação à saúde da pessoa idosa. Reproduzindo inclusive os instrumentos de 

avaliação disponibilizados no Caderno. 

Problematizando a situação mais profundamente podemos notar que a Educação 

Permanente é um condicionante necessário, mas não suficiente para resolver a questão do 

cuidado ao usuário idoso. É no arranjo tecnológico dos processos de trabalho da Atenção 

Básica e sua relação com os outros níveis de Atenção que se pode vislumbrar uma solução, 

como bem colocado por Franco e Magalhães Junior, (2004): 

 

 

Em relação à rede básica, podemos inicialmente imaginar como ela pode contribuir 

ou não para uma melhor performance da assistência especializada. Uma maior 

resolutividade da assistência prestada em nível das Unidades Básicas de Saúde 

poderá reduzir a demanda por consultas especializadas e exames, especialmente os 

de maior complexidade, reservando os recursos públicos para garantir os 

procedimentos realmente necessários. Atualmente, parte dos encaminhamentos 

feitos por médicos da rede básica aos especialistas, não esgotam todos os recursos 

assistenciais disponíveis na Unidade Básica. (p.2) 
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Segundo Feuerwerker (2005), o SUS e a Saúde Família têm prosseguido com a 

tentativa de disciplinar a demanda, ao afirmar a atenção básica como porta de entrada que 

deveria ser capaz de “resolver 80% dos problemas de saúde” corresponderia a um esforço de 

racionalização, que esbarra exatamente na baixa capacidade das equipes de efetivamente 

resolverem problemas. Baixa resolubilidade que poderia ser explicada pela desarticulação 

entre a Atenção Básica e os demais serviços de saúde. Haveria um tensionamento entre 

Epidemiologia e  Clínica. A Epidemiologia seria útil para dimensionar e priorizar problemas, 

mas não poderia substituir a clínica, que é a tecnologia de que dispomos para o cuidado 

individual. A Clínica deveria ser ampliada e enriquecida por novos referenciais resgatando a 

dimensão cuidadora. Incluiria as Tecnologias Leves,  relacionais, de modo a ampliar a 

capacidade dos trabalhadores de lidar com a subjetividade e com as necessidades de saúde dos 

usuários (Merhy,2002). Porém, as questões políticas, materiais e ideológicas tornariam 

escassas as possibilidades de renovação da Clínica o que levaria os profissionais a 

reproduzirem as práticas hegemônicas de saúde (modelo biomédico). Instalou-se uma 

dicotomia: a proposta é que a Atenção Básica represente o mundo das práticas coletivas, 

portanto mais favorável às inovações programáticas e paradigmáticas, e os demais segmentos 

do sistema seriam o mundo da clínica, subjugado por conceitos e práticas hegemônicas de 

saúde. 

Em síntese, como bem explicitou Feuerwerker (2005): 

 

 

...Na prática não se construíram os meios para haver um diálogo entre a atenção 

básica e os serviços especializados e hospitalares. São dois mundos supostamente 

articulados, mas operando com lógicas distintas. E, nesse enfrentamento, a atenção 

básica sai perdendo, pois socialmente ela é o local das práticas simplificadas, de 

medicina de pobre para pobres, sempre culpabilizada por sua ineficiência e 

desqualificação. (p.496) 

 

 

Podemos observar que a Rede Estadual de Atenção ao idoso,  constituída pelos 

Hospitais Gerais e Centros de Referência à Saúde do Idoso,  não dispensam a Atenção Básica 

e Estratégia Saúde Família,   ratificadas na documentação programática do Ministério da 

Saúde, como a entrada do idoso no Sistema Único de Saúde. Todavia, a Atenção Básica 

apresentaria baixa resolutividade, pois a equipe de saúde não possui conhecimento adequado 

em geriatria e gerontologia e nem tampouco os médicos dos hospitais gerais. O quadro atual, 

de transição epidemiológica e demográfica, com a predominância das doenças crônicas não 

transmissíveis e ampliação da população de idosos cresce a demanda por agregação de 

tecnologias, pois o envelhecimento é um fenômeno complexo e singular. 
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Em um artigo sobre o Cuidador de idoso com demência e a política de Atenção à 

Saúde do idoso, Lindolpho et al.(2014) ratifica a preocupação com o acesso dos idosos aos 

Centros de Referência e solicita estudos sobre a situação atual do funcionamento dos Centros:  

 

 

No Brasil, existem 74 Centros de Referência, destes, 17 foram cadastrados para dar 

assistência aos portadores de Demência de Alzheimer. O diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento dos pacientes portadores da doença de Alzheimer deverá ocorrer 

nos Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, definidos pela portaria 

GM/MS nº702 e Portaria SAS/MS nº 249, ambas de abril de 2002. Interessante que 

a portaria especifica o protocolo de atendimento ao idoso com Doença de Alzheimer 

pelo Centro de Referência com suas diretrizes, mas como os idosos acessam os 

Centros de Referência? Por encaminhamento dos Centros Municipais de Saúde ou 

Estratégia de Saúde da Família. Assim, este sistema de referência e contrarreferência 

necessita atuar de forma fluente, como o fluxo contínuo de um rio que deságua no 

mar sem represas avolumando o nível de água. 

Destes 17 Centros de Referência, 11 são hospitais universitários. Deste modo, 

espera-se um retorno em termos de relatos de experiências no funcionamento dos 

Centros e ou pesquisas, visto ser esta uma das funções da Universidade (p.4385). 

 

 

Respondendo ao que foi pontuado por Lindolpho et al(2014)., no artigo supra citado, 

sobre a necessidade de um retorno em termos de relatos de experiências no funcionamento 

dos Centros, exponho minhas questões iniciais:  Como estaria sendo atendida esta demanda e 

como se produz o Cuidado no Centro de Referência à Saúde do Idoso no CRASI/HUAP 

Niterói RJ?   

A relevância desta dissertação é o potencial de contribuição para geração de 

conhecimento sobre a atual configuração da produção do cuidado aos idosos no CRASI – 

HUAP Niterói RJ e uma reflexão sobre a importância da manutenção, pelo Ministério da 

Saúde,  destes Centros, como instrumentos de Políticas Públicas de Saúde para a população 

idosa.  

A produção do cuidado e suas limitações, as dificuldades de encaminhamento dos 

problemas administrativos impactando a equipe (poucos recursos e grande demanda), as 

experiências ainda muito recentes de interdisciplinaridade são obstáculos ao atendimento ás 

necessidades de qualquer usuário do SUS, mas se reveste de maior gravidade no caso da 

população idosa vulnerável e fragilizada, pois a construção do conhecimento e as intervenções 

em Geriatria e Gerontologia são, antes de qualquer consideração,  construções coletivas e 

demandam uma  implicação subjetiva muito profunda e necessidade de coesão considerável 

dos trabalhadores em saúde responsáveis pelo atendimento das necessidades dos usuários 

idosos.  
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No próximo capítulo vamos problematizar as questões da produção do cuidado ao 

idoso e pensar algumas propostas em termos de modelos tecnoassistenciais que, no nosso 

entender, se aproximariam de um cuidado integral ao idoso. 
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3 – O PROBLEMA 

 

Segundo Malta & Merhy (2010), o setor saúde passa por uma crise na produção da 

saúde que induziria um modelo procedimento centrado.  A assistência se reduziria ao ato 

prescritivo que produz procedimento, não sendo consideradas as determinações do processo 

saúde-doença centradas nos determinantes sociais ambientais e relacionadas às subjetivações, 

singularizantes, prevalecendo as dimensões biológicas. 

Este formato produziria custos elevados e crescentes, pois utiliza recursos 

tecnológicos centrados em exames e medicamentos (tecnologias duras). Os gastos revelam 

uma dinâmica exponencial, como foi observado na estimativa divulgada pelo Instituto de 

Estudos de Saúde Suplementar (Reis et. al.2013), com apoio da Faculdade de Economia e 

Administração da USP, os gastos do SUS com assistência ambulatorial – consultas / exames 

diagnósticos – e  internação hospitalar podem atingir, em 2030, R$ 36,7 bilhões uma elevação 

de 43,9% em relação aos R$ 25,5 bilhões gastos em 2010. A projeção seria baseada no 

aumento e envelhecimento da população brasileira, com o conseqüente crescimento na 

utilização do sistema de saúde e nos gastos de atendimento. 

Em 2013, o então secretário de atenção à saúde do Ministério da Saúde, Helvécio 

Magalhães Júnior, afirmou que apesar da  população idosa brasileira corresponder a 12,4% de 

todos os habitantes, os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com internações relativas a 

esta parcela da população chegava a um terço do total. Magalhães Júnior acreditava que o 

tratamento necessário à questão do idoso precisava passar uma ação transversal e não por um 

programa específico para esta população. A opção seria não existir serviço específico para os 

idosos. “Não queremos cravar um centro de especialidade para idosos”, disse o secretário, 

durante o 2º Congresso Nacional de Hospitais Privados em declaração à imprensa em 

03/10/2013. Ele acrescentou que o programa do governo federal “Melhor em Casa”, que teria 

previsão de atender 60 mil pacientes possuía um grau de utilização da população idosa de 

60%. Segundo Magalhães, seriam 2 mil pacientes por dia sendo atendidos pelo programa. 

Havendo possibilidade de aumentar o número de equipes para 1000 e cada uma será 

responsável por 60 pacientes em média. No Brasil, 76 % dos idosos fazem uso do sistema 

público de saúde, mas na opinião do secretário – não se resolveria a questão dos idosos 

somente com geriatras. Existiriam 400 ou 500 profissionais geriatras no Brasil e seria 

necessário muito mais e que não seria só isso que resolveria o problema (CONAHP, 2013). 

Podemos observar que políticas públicas de saúde do idoso são temas extremamente 
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polêmicos e necessitam de estudos aprofundados com enfoques interdisciplinares para uma 

possível solução. 

No quadro atual de transição epidemiológica e demográfica predominam as doenças 

crônicas não transmissíveis e com a ampliação da população de idosos, cresce 

proporcionalmente a demanda por agregação de tecnologias e recursos diagnósticos. A opção 

seria repensar o modelo tecnoassistencial praticado, incrementando a produção de atos 

cuidadores e a autonomia dos sujeitos (Malta et.al., 2006; Malta & Merhy, 2010).  

A questão central seria, a nosso ver, de que forma construir a Linha de Cuidado 

segundo perspectivas micro (acolhimento, vínculo e responsabilização) e macropolítica ou da 

gestão (políticas públicas de saúde do idoso, articulações intersetoriais)  quando a proposta 

política se limita à  assistência dando ênfase às prescrições incluídas em extensos protocolos. 

Podemos citar o exemplo da publicação do Ministério da Saúde,  Cadernos de Atenção Básica 

nº 19 – Envelhecimento e saúde da pessoa idosa, no item :  Ações da Atenção Básica/Saúde 

da Família  são relacionadas  34 Atribuições e 29   Procedimentos específicos de 

responsabilidade da equipe. Além disso, a Política de Saúde da Família ao ter por diretriz a 

universalidade e equidade, não caberia privilegiar uma faixa etária específica, mas o 

acolhimento das necessidades de todos os indivíduos, identificando as condições de risco e 

oferecendo uma atenção holística e humanizada ao núcleo familiar (Silvestre & Neto, 2003). 

Outro fato muito difícil de equacionar que impacta a formação mais abrangente da 

produção do cuidado ao idoso é que, segundo Moraes (2008), não existiria uma organização 

de níveis intermediários entre a Atenção Básica e os CRASIs. Estes ficaram com uma 

demanda de assistência acima de sua capacidade operativa. O autor afirma que o modelo de 

atenção à saúde do idoso deve estar ancorado nos princípios e diretrizes preconizados pelo 

SUS, isto é, um modelo de atenção referenciado na promoção, na prevenção/vigilância, na 

reabilitação e na assistência, dimensões interdependentes e integradas do trabalho em saúde 

(p.670). 

Um estudo apresentado no VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva por Pires et 

al.(2003), revelou que do universo de Centros de Referência de Assistência à Saúde do Idoso, 

pesquisados naquele ano, 65,45% não possuíam Enfermeiros, 45,45% não possuíam Médicos, 

89% não possuíam Auxiliares de Enfermagem e 54,70% não possuíam Nutricionistas. O 

estudo concluiu que a contratação de profissionais do setor da saúde minimamente adequados 

para o atendimento das pessoas idosas não acontece da forma recomendada gerando 

insuficiência nos serviços oferecidos e baixa qualidade dos mesmos. 



22 
 

Apesar das dificuldades, a proposta do desenho da Linha de Cuidado concebe a 

produção da saúde de forma sistêmica, a partir de redes macro e microinstitucionais, em 

processos dinâmicos associados a uma linha de produção voltada ao fluxo de assistência ao 

usuário e centrado em seu campo de necessidades (Merhy & Cecílio, 2003).  

O conceito de Linha do Cuidado Integral (LCI) seria diferente dos processos de 

referência e contrarreferência, embora possa incluí-los,  não funcionando apenas por 

protocolos estabelecidos,  mas também pela possibilidade dos Gestores dos serviços 

pactuarem fluxos que reorganizariam o processo de trabalho, a fim de facilitar o acesso do 

usuário às Unidades e Serviços aos quais necessita.  Lança uma idéia da integralidade na 

assistência à saúde, unificando ações de prevenção, cura e reabilitação, proporcionando 

acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário necessitasse de visitas domiciliares 

realizadas pela ESF e outros dispositivos como o Programa de Atenção Domiciliar, até os de 

alta complexidade hospitalar;  a Linha funcionaria com base nos Projetos Terapêuticos – 

conjunto de atos assistenciais pensados para resolver determinado problema de saúde do 

usuário com base em uma avaliação de risco – não só clínico como também social, 

econômico, ambiental e afetivo. O Projeto Terapêutico é um dispositivo que aciona a Linha 

de Cuidado Integral (Franco & Franco, 2013).   

A proposta de (LCI) vai ao encontro de uma tendência observada atualmente de 

unificação dos recursos e humanização da assistência. Este tipo de modelo tecnoassistencial é 

valioso para a população idosa porque cria um suporte social e preenche lacunas de 

intervenções psicossociais que não existiam antes da visibilidade social das questões de saúde 

no envelhecimento. O CRASI do HUAP/UFF expõe uma proposta de trabalho que aproxima 

seu discurso dessa tendência, apesar das dificuldades de integração com a Atenção Básica.  

No site do HUAP há uma nota de divulgação do Centro de Referência em Atenção à 

Saúde do Idoso, com o título: Crasi dá prioridade à terceira idade e faz atendimento 

personalizado, esclarecendo que é um programa multiprofissional e interdisciplinar da 

Universidade Federal Fluminense, que objetiva dar atendimento especializado e diferenciado 

aos idosos, especialmente aos que têm demência, com dispensação de medicamentos para o 

Mal de Alzheimer, intervenções não farmacológicas de oficinas terapêuticas, visando, mais 

que tratar a doença, propiciar qualidade de vida, independência e autonomia aos pacientes 

(Nucs UFF, 2013). 

Duas seriam as maneiras dos pacientes serem encaminhados para o programa: por 

meio dos postos de saúde da rede municipal ou das consultas do Huap. O paciente chega ao 

Crasi, passa por uma Avaliação Multidimensional, que é um rastreamento biopsicossocial 
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para traçar um Plano de Conduta do idoso antes de encaminhá-lo para os atendimentos 

especializados. 

Segundo Moraes et al. (2008), a avaliação multidimensional é conceituada como um 

processo diagnóstico multidimensional que envolveria o idoso, a família e a comunidade onde 

está inserido, seria a sistematização de um “novo olhar” que possibilitaria identificar os 

problemas biopsicossociais apresentados pelo paciente e sua família, indicando um plano de 

cuidados capaz de recuperar ou manter a sua autonomia e independência. O plano de cuidados 

seria composto de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças (primária e 

secundária).  Estas ações deveriam ser implementadas ao longo da vida de todo ser humano 

para possibilitar uma velhice bem sucedida.  A avaliação e a intervenção geriátrica estariam 

baseadas na integralidade e na multidisciplinaridade da Atenção à saúde e não se restringiriam 

à cura. Afirma ainda que a individualização do cuidado seria essencial. 

A nota de divulgação do CRASI, no site do HUAP, relaciona os serviços oferecidos : 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Enfermagem, Neurologia, Dermatologia, 

Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.  Além do atendimento ambulatorial, o centro 

possui oficinas de teatro, pintura, educação física, artesanato, coral, dentre outras atividades 

que permitem estimular a qualidade de vida e a autoestima. 

Há suporte psicológico também ao cuidador (parente, amigo ou vizinho responsável 

pelo paciente).  Foi criado, então, o Grupo dos Cuidadores, cuja reunião ocorre 

simultaneamente aos atendimentos e onde são discutidas as dificuldades e conquistas diárias. 

É importante refletir como são construídas as redes constitutivas dos atendimentos 

especializados e oficinas, acionados pelo plano de conduta do idoso, no cotidiano do modelo 

tecnoassistencial do CRASI.  Quais seriam os novos territórios existenciais elaborados com os 

idosos a partir dessas redes (resolutividade) e como isso é percebido pelos usuários e 

trabalhadores na dimensão do cuidado. 

 Em síntese, podemos delinear o problema com a pergunta: 

Como se configuram atualmente, o plano de conduta e as redes de serviços de 

atendimentos especializados / oficinas oferecidos pelo CRASI,  em termos de resolutividade 

das necessidades de saúde do usuário idoso? 
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4 – OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o modo de produção do cuidado ao idoso no Centro de Referência em 

Atenção à Saúde do Idoso do HUAP no Município de Niterói, RJ a partir da dimensão 

Micropolítica. 

 

4.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1 – Descrever o cotidiano do processo de configuração da rede de produção do 

cuidado ao idoso no CRASI/HUAP/UFF no aspecto Micropolítico e sua resolutividade. 

2 – Verificar a situação atual da operacionalização dos dois Centros de Referência 

cadastrados no Guia Operacional de 2002:  Hospitais Universitários Antonio Pedro/UFF e 

Clementino Fraga Filho/ UFRJ, ambos no  estado do Rio de Janeiro.   
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5 – METODOLOGIA 

 

Segundo Santos (2002), pode-se constatar o fim de um ciclo de hegemonia de certa 

ordem científica. As condições epistêmicas das nossas perguntas estão inscritas no avesso dos 

conceitos que utilizamos para lhes dar resposta.  A teoria não transcende a realidade e nem 

estaria dissociada da prática, também fazendo parte do processo de construção histórica da 

realidade. O avanço científico moderno e sua enorme produção deixaram evidente a 

fragilidade de suas ferramentas para abranger o que ocorre, de fato, na vida. 

Somos impactados pela complexidade da realidade, e também da subjetividade, 

opondo-se frontalmente a um conhecimento que se impõe como verdade, generalizante e 

simplificado, e que tem como objetivo alcançar a previsibilidade a partir de um espaço 

inteligível de certezas (Morin, 1996). 

Segundo Franco & Merhy (2011) o modo de produção do cuidado pode ser revelado 

no âmbito da sua micropolítica, desde que haja um método capaz de verificar o dinâmico e 

complexo modo operativo de cada trabalhador no seu cotidiano, inclusive sua produção 

subjetiva em ato, que produz simultaneamente o cuidado em saúde e a subjetividade do 

trabalhador. A identificação da ação micropolítica pressupõe um olhar especializado, vibrátil, 

o que é possível fazer com base em certos instrumentos cartográficos.  

Kastrup (2007) definiu Cartografia como: 

 

 

A Cartografia é um método formulado por G. Deleuze e F.Guattari que visa 

acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se 

sempre de investigar um processo de produção. De saída, a idéia de desenvolver o 

método cartográfico para utilização em pesquisas de campo no estudo da 

subjetividade se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras abstratas para 

serem aplicadas. Não se busca estabelecer um caminho linear para atingir um fim. A 

Cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, sua construção caso a caso não 

impede que se procure estabelecer algumas pistas que têm em vista descrever, 

discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do cartógrafo. 

 

 

Em síntese, a Cartografia consiste de um método proposto por Deleuze e Guattari 

que vem sendo utilizado em pesquisas de campo voltadas para o estudo da subjetividade. 

Franco & Mehry (2011) esclarecem a importância do método para a avaliação qualitativa das 

intervenções em saúde: 
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O desafio da avaliação qualitativa, segundo a dimensão subjetiva,  é o de aprofundar 

a compreensão da dinâmica micropolítica de cada trabalhador, para perceber como 

na sua singularidade eles produzem o cuidado no cotidiano, partindo do pressuposto 

de que há esta produção subjetiva do cuidado em saúde no âmbito do processo de 

trabalho, e ao mesmo tempo produção de si mesmos como sujeitos do trabalho. Isto 

se dá, na medida em que interagem com os usuários e o problema de saúde, através 

do seu processo produtivo (p.2). 

 

 

Existiriam três conceitos que são constitutivos do método, ou, fundamentalmente 

compõem a Cartografia: 

a) Rizoma – fluxos de intensidade, em conexões, a produzirem a realidade 

social. No Rizoma, não há um decalque, uma cópia de uma ordem central, mas sim múltiplas 

conexões que são estabelecidas a todo o momento, num fluxo constante de desterritorialização 

e reterritorialização.  Segundo Deleuze & Guattari, (1995), seria o conceito fundante da ideia 

geral de Cartografia. O Rizoma seria feito de platôs, região contínua de intensidades, lugar de 

potência na produção do mundo e da vida.. 

b) Desejo – força propulsora da ação produtiva do trabalho em saúde. Segundo 

Deleuze & Guattari (1972), o desejo como produção tem a energia da invenção da realidade 

social, da criação de um novo devir para o mundo da vida, seria revolucionário. 

c) Trabalho vivo em ato Merhy (1997) - eixo de tensão que produz as linhas 

cartográficas. O trabalho humano no exato momento em que é executado e que determina a 

produção do cuidado (Merhy & Franco, 2008). 

Os Rizomas como fluxos contínuos e o Desejo enquanto força produtiva vão 

compondo uma idéia de formação cartográfica dos processos de produção do cuidado. O 

método de análise da produção do cuidado revela: ação produtiva dos sujeitos, enquanto 

singularidades, e seus agenciamentos na construção da realidade social do campo do agir no 

mundo do cuidado em saúde. O método procura cartografar o plano visível e invisível dos 

processos de produção, com sujeitos em ação, sendo necessário identificar nos sujeitos do 

trabalho em saúde além dos processos produtivos os fluxos de intensidades e os afetos. 

Merhy (1997) resgata para a saúde coletiva o conceito e a potência do trabalho vivo, 

processo agenciado por sujeitos, que traria em si o atributo da liberdade, criação, 

inventividade. A contradição seria inerente ao processo produtivo, e o trabalho vivo pode ser 

capturado pela lógica instrumental de produção do cuidado, o trabalho morto. Porém, não 

caberá a noção de impotência porque o trabalho poderia ser “atravessado” por distintas 

lógicas que o trabalho vivo é capaz de comportar. O autor exemplifica  citando a criatividade 

permanente do trabalhador em ação numa dimensão pública e coletiva, possibilitando a 

invenção de novos processos de trabalho, podendo abri-los em outras direções não pensadas. 
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O processo de trabalho em saúde sendo sempre relacional é impulsionado pela 

liberdade imanente ao Trabalho Vivo em ato e pode constituir relações em fluxo de alta 

intensidade no interior do processo de trabalho. Esses fluxos produzem conexão entre vários 

trabalhadores, usuários, pessoas e coisas, que se colocam no plano do processo de produção 

do cuidado sendo partes constitutivas do mesmo. Essa Rede que se forma na informalidade do 

cotidiano em uma Equipe ou Unidade de Saúde, é como o Rizoma – não tem começo nem 

fim, se conecta em qualquer ponto (Franco, 2006). 

Para Merhy (1994), a ação resolutiva não se reduziria a uma conduta. Resolutividade 

seria colocar à disposição do paciente toda a tecnologia disponível a fim de se conseguir o 

diagnóstico e o tratamento adequado a cada caso (singularização), a fim de abordar a 

dimensão individual e coletiva dos problemas de saúde. 

Segundo Alvarez & Passos (2010), a construção de um território existencial na 

perspectiva cartográfica não coloca o pesquisador de modo hierárquico diante do objeto, 

como um obstáculo a ser enfrentado ou dominado. Não se trata de uma pesquisa sobre algo  

mas,  no caso deste projeto, uma pesquisa com grupos Cuidadores. O aprendiz-cartógrafo 

inicia sua habitação do território cultivando uma disponibilidade à experiência, penetrando 

esse campo numa perspectiva de composição e conjugação de forças. Constrói-se 

conhecimento com e não sobre o campo pesquisado. Num primeiro momento de imersão a 

proposta foi pesquisar como uma forma de cuidado quando se entende que a prática da 

investigação não pode ser determinada só pelo interesse do pesquisador. A investigação é 

cuidado ou cultivo de um território existencial no qual se construa a possibilidade de encontro 

no cotidiano entre pesquisador e os grupos Cuidadores. A tarefa proposta foi fazer emergir  

um  território existencial comum. 

Concomitantemente, os instrumentos que utilizamos para compor a cartografia da 

produção do cuidado ao idoso foram as Narrativas colhidas através de entrevistas semi-

abertas. Foram gravadas e registradas complementando um Diário de Campo, onde os eventos 

presenciados se transformaram em Reflexões Pessoais.  Schmidt(1990) associa o pesquisar à 

experiência, afirma que a pesquisa enquanto elaboração de elementos diversos e difusos de 

abordagens teóricas misturados com as vivências da experiência de campo, quando concluída, 

é o relato de um percurso de um pesquisador e de um grupo. Este percurso, na sua 

processualidade, fica objetivado na pesquisa cartográfica. Sabemos que as paisagens 

psicossociais são mutantes e o Cartógrafo tem o compromisso ético de contar o que vivenciou 

e como a dimensão existencial da experiência o afetou. A Devolução do “vivenciado”, a 

descrição do que encontrou e os afetos que viveu tomaram, no meu caso, a forma de 
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Dissertação, numa intensidade profunda porque estou no papel de Cuidador da minha mãe 

com diagnóstico de Parkinson Plus, doença crônica, degenerativa e progressiva.     Segundo 

Rogers & Kinget (1975),  a pesquisa é um esforço constante e disciplinado visando descobrir 

a ordem inerente à experiência vivida. Gonçalves (1996), também sintetizou de forma 

esclarecedora o sentimento pessoal que ficou dessa experiência “acadêmica”, ele diz que a 

nossa identidade pessoal, a coerência narrativa da nossa vida estão largamente dependentes da 

construção de significados (ordem inerente à experiência vivida), que surge, deste modo, 

como um organizador central no nosso funcionamento, ou seja, posso dizer  que  também 

vivenciei a pesquisa numa  dimensão terapêutica ao olhar o Centro de Referência com os 

olhos do Cartógrafo. Obtive várias respostas para questões não só relativas ao mundo do 

conhecimento, mas aprendi com idosos e profissionais a importância da solidariedade, do 

acolhimento, do respeito – a importância da dimensão ética do trabalho na área da Saúde.  

A importância da proposta desta pesquisa, numa perspectiva social, pode ser 

entendida como a geração de conhecimento que contribua para o aperfeiçoamento das 

Políticas Públicas de Saúde dos Idosos, definindo Políticas Públicas como: o conjunto de 

ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso 

público que visa a dar conta de determinada demanda, (Guareschi, et.al., 2004).Acreditamos 

que a demanda principal seja o bem-estar e reconhecimento da cidadania dos nossos idosos 

merecedores de muito carinho e atenção. 
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6 - A CARTOGRAFIA ATRAVÉS DAS NARRATIVAS 

 

Segundo Gonçalves (1998), o conhecimento é indissociável da existência. Extrapola 

o sentido de representação do mundo “lá fora”, seria um processo contínuo de construção do 

mundo através da própria vida. O mundo produzido pelos seres humanos é uma construção 

simbólica da realidade que corresponde a um processo de significação que opera através de 

processos hermenêuticos, interpretações da realidade vivida. A narrativa constitui a matriz  da 

construção do conhecimento, deste processo de significação do mundo vivido. A narrativa nos 

liga de um modo interpretativo e multipotencial à existência. Pensamos e existimos através de 

narrativas.  Nos damos conta do espaço e tempo vividos através da narrativa.  A narrativa não 

é algo que escolhemos fazer, mas algo que somos de forma indissociável daquilo que 

conhecemos. Tal como a vida, a narrativa é aberta e multipotencial, possibilitando acesso a 

multirrealidades e multirracionalidades. É um discurso de natureza interpessoal, sendo 

inseparáveis do contexto cultural onde ocorrem. Toda narrativa, como todo conhecimento, é 

localizada contextualmente, existe a partir de espaço e tempo determinados. 

A Cartografia da produção do cuidado no CRASI/HUAP vai reproduzir um 

movimento, um percurso, através de narrativas obtidas com entrevistas e vivências pessoais. 

Começo o percurso com a narrativa do meu primeiro contato no CRASI/HUAP em outubro 

de 2013, a primeira impressão do campo de uma pesquisa – Intervenção  que eu estava 

interessado em fazer.     
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6.1 - O PRIMEIRO CONTATO COM O CRASI 

 

Em 24 de outubro de 2013, cheguei ao local às 10:40 h preocupado com o horário de 

atendimento. Não conhecia o Centro e precisava de informações básicas que só poderiam ser 

fornecidas pelo núcleo Administrativo. Estranhei a ausência das pessoas circulando. Pedi 

informação a uma pessoa que me apontou a entrada dizendo que o balcão de informações 

seria em frente ao espaço de acesso. Haveria um funcionário para fornecer orientação inicial 

de como deveria proceder para falar com a equipe de coordenação do centro. 

Me deparei com um balcão vazio com um bilhete colado no arquivo: 

Prezados Idosos, 

Informamos que o serviço de Geriatria está em funcionamento normal. 

Estamos no aguardo da reposição de funcionários para esta recepção por parte da 

diretoria do HUAP. 

Sigam as orientações dadas por seu médico e se mantenham em atividade nos 

grupos.  

Coordenação CRASI. 

Aguardei em pé durante uns 10 minutos na recepção. Muitas  salas trancadas,  alguns 

consultórios abertos e nenhum profissional. Uma idosa entrou de repente perguntando se 

estavam realizando atendimento aos idosos, eu disse que estava aguardando a chegada de 

alguém que trabalhasse no local. Saiu irritada procurando por informações. Voltou em 

seguida acompanhada de uma pessoa  que pelo uniforme seria auxiliar de serviços gerais. 

Fomos encaminhados ao andar de cima onde havia um funcionário, da área administrativa dos 

cursos,  que poderia nos atender. 

A idosa recebeu orientação de retorno ao HUAP, pois seu atendimento seria lá. 

Fiquei observando a cena que me trouxe a lembrança do cotidiano no curso de especialização 

em Envelhecimento na UFRJ. Os problemas eram muito parecidos: a tentativa de funcionar e 

os obstáculos administrativos; a escassez de profissionais, a dificuldade dos 

encaminhamentos... 

A palavra que me veio à mente foi, “falta”, faltam funcionários, informações, 

indicações claras dos horários de atendimento.  

Fui refletindo com mais calma e percebendo que a minha expectativa havia gerado 

uma fantasia e que a minha frustração também produziu a “falta”; ainda estou amarrado a 

velhos territórios e,  sem perceber, projetando velhos fantasmas numa casa que desconheço. 
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X, o funcionário foi muito atencioso. Quando expliquei que gostaria de fazer uma 

pesquisa ele sorriu e disse que a coordenação ficaria satisfeita. Se prontificou a agendar um 

encontro inicial para que eu pudesse expor o meu projeto.  

Conversamos muito, estávamos muito à vontade e os diálogos fluíam naturalmente 

(eu mais relaxado porque o primeiro contato foi muito tranqüilo e ele curioso por entender a 

que eu estava me propondo). 

O fato que mais me impactou foi um relato que ele fez a respeito da Profª Vilma 

Câmara, a profissional que fundou o que hoje é o CRASI. Eu a conheci numa palestra que ela 

ministrou num curso de Cuidador Social que eu participei. Contou que ela  se desligara do 

serviço por motivo de aposentadoria (eu já sabia porque já havia encontrado com ela no 

HUAP e ela havia me contado). Ela teria dito a ele que gostaria de ter 5 anos a menos para 

continuar o trabalho que ela havia iniciado.  

Fiquei refletindo que a aposentadoria compulsória no serviço público ocorre por: 

idade, doença física ou mental incapacitante ou determinação judicial. A  sociedade constrói a 

representação social da velhice no serviço público como perda da competência e autonomia.  

Uma norma da administração pública institui o desligamento sem dar opção de escolha. Então 

me dei conta da lógica perversa: quando se envelhece trabalhando no serviço público não se 

tem escolha na decisão da data de aposentadoria, terceiros fazem a escolha por você, 

desqualificam seu projeto de vida e profissional em nome da preservação da norma.  

Decidi que a segunda estação do meu percurso no Centro de Referência deveria ser 

com a pessoa que fundou o Centro de Referência.  Professora Vilma Câmara é médica 

Neurologista, com graduação em Medicina pela UFF  em 1969. Geriatra pela Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Primeiro membro feminino a fazer parte da Academia 

Fluminense de Medicina. Professora de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFF. 

Criadora e Coordenadora do Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da UFF 

(PIGG/UFF), de 1992 a 2009.  Implantou a disciplina de Geriatria na Faculdade de Medicina 

da UFF. Coordenou:  a Pós-Graduação em Geriatria e Gerontologia da UFF;O Setor de 

Neurologia Comportamental e Demência do Hospital Universitário Antonio Pedro; a Pós-

Graduação em Geriatria e Gerontologia da Faculdade de Medicina de Campos.  Membro 

titular do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal do Idoso de Niterói RJ.  Foi 

Presidente e  Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; Diretora 

Científica da ABRAz – Associação Brasileira de Alzheimer.  Participou do Conselho Estadual 

do Idoso. Coordenou o curso de Extensão sobre saúde do idoso em Niterói onde capacitava os 

trabalhadores em Saúde da rede do Município de Niterói (Azeredo, 2009). 
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6.2 - PROFª VILMA CONTA A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DO CRASI 

 

A trajetória profissional da Profª Vilma Duarte Câmara é inusitada. Ela começou a 

graduação de nível superior na UFF no curso de Odontologia em 1962 e iniciou o curso de 

Medicina em 1964: 

 

 

Em 1962 passei pra Odontologia e 1964 pra Medicina. Só que quando acabei o 

primeiro ano de Odonto eu fui convidada pra três monitorias. Eu escolhi a 

neuroanatomia  na Anatomia. Quando eu passei pra Medicina em 1964 eu ia deixar 

a Odonto. Aí o professor da cadeira me disse “não deixa” falta só um ano pra você 

se formar. Você está como monitora. Acabou que foi uma bênção. Aí eu fiz os dois 

anos juntos. Em 65 eu me formei em Odontologia e fiquei como voluntária até 1969. 

Quando me formei em médica, em 1969, eu fui contratada como professora. 

...Tive consultório, fazia Odontopediatria, depois parei e fiquei realmente na 

Neuroanatomia, fui titular de Neuroanatomia por 10 anos de 64 a 74, isso me deu 

muita vivência, só que eu queria ser neurologista, aí fiz internato no Instituto de 

Neurologia, residência no Instituto de Neurologia, Especialização na PUC, e 

Mestrado e Doutorado – tudo na Neurologia. 

 

 

Em 1986, com a divisão da Neurologia em setores, Profª Vilma optou por 

Demências, por conta de sua experiência como supervisora de Neurologia na Pestalozzi e de 

sua vivência como professora de Neurologia.  Criou em 1987 o ambulatório de Neurologia 

Comportamental e Demências, dando início ao atendimento Multiprofissional para pacientes 

demenciados e seus familiares. 

 

 

O que é que eu vou fazer na Demência?. Fazer a mesma coisa que todo mundo faz, 

pegar os pacientes e jogar no Hospital Psiquiátrico, aí eu lembrei da Dislexia, se a 

Fono utiliza a cognição pra melhorar o aprendizado da criança, eu vou usar as 

mesmas técnicas, pra resgatar a cognição....Aí eu peguei e saí catando nesse Hospital 

quem queria trabalhar comigo, tinha uma Fono, Adriana Pareto,  montei o 

Atendimento Interdisciplinar aos pacientes com Demência e  aos seus familiares. 

Criei o primeiro grupo de familiares e a gente atendia aqui dentro do Hospital. 

Fazíamos atendimento individual e atendimento em grupo, Individual quem fazia 

era T.O. e a Fono, e o atendimento em grupo era uma equipe Multidisciplinar. 

 

 

O sucesso do serviço fez com que aumentasse a demanda. Foi então que surgiu a 

idéia de procurar quem eram as pessoas que se dedicavam ao tema do envelhecimento na 

UFF. Ano de 1991: 

 

 

Fui pra Pró-Reitoria de Extensão, falei pra Profª Ismenia, estalou uma outra idéia, e 

ela disse: você e seus estalos. Eu quero saber o que tem para Idoso na UFF. A 

senhora me dá apoio?. Ela me disse: apoio da administração eu dou. Aí eu fui 

descobrir. Tinha uma Psicóloga, que fazia Grupo de Aposentados. Tinha uma 

Médica, Geriatra, mas não exercia na UFF, trabalhava como médica do Serviço 

Médico. Tinha uma professora que fazia Doutorado em idoso, em São Paulo, e que 
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era professora daqui. Aí o que é que eu fiz, peguei essas pessoas juntei e começamos 

a nos reunir todas as sextas feiras - lá na Reitoria - e montamos um grupo de estudos 

sobre Envelhecimento e o Idoso. 

 

 

Foi um encontro interno, foram chamados todos da UFF, o grupo cresceu com a 

descoberta de que várias pessoas tinham interesse no tema. Em 1992, foi criado o curso de 

Extensão Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia sendo implantado o atendimento 

interdisciplinar ao idoso, no Hospital Universitário Antonio Pedro. Em 1994, surge o Curso 

de Especialização Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia. 

 

 

...Em 92 eu criei o curso de extensão no Antonio Pedro e implantei aqui dentro o 

Atendimento Interdisciplinar aos Pacientes Idosos. Fiquei com dois trabalhos: 

Atendimento Interdisciplinar ao Idoso e Atendimento Interdisciplinar ao Idoso com 

demência e seus familiares. Aí o navio me levou, fui acrescentando e incluindo 

muitos voluntários. Trabalhei com muitos voluntários. Curso de extensão em 92, e 

de especialização em 94. As pessoas ficavam e perguntavam se poderiam continuar. 

Aí eu abri o voluntariado na UFF que não tinha. As pessoas começaram a ficar como 

voluntários. Eu tinha mais de quarenta e poucos profissionais, entre profissionais da 

UFF e voluntários. 

 

 

Em 1996, a Faculdade de Medicina da UFF cria a disciplina de Geriatria. O 

ambulatório e a secretaria da pós-graduação do Programa Interdisciplinar de Geriatria e 

Gerontologia, coordenado pela Profª Vilma, se estabelece em 29 de junho de 1998 no  

Campus do Mequinho, por sugestão da então Pró-Reitora de Extensão Profª Aidyl de 

Carvalho Preis. O espaço no Hospital Universitário Antonio Pedro já estava pequeno. 

Em 2002, viabilizando a implementação da lei 8842 da Política Nacional do Idoso, 

principalmente nas questões relacionadas à saúde, foi proposta a organização e a implantação 

de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso. Foram criados a partir da Portaria 702  

os Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso. O Ministério da Saúde credenciou 

dois Hospitais Universitários no Estado do Rio de Janeiro. A Profª Vilma conseguiu o 

credenciamento do Hospital Universitário Antonio Pedro o outro Hospital Universitário era 

Clementino Fraga Filho da UFRJ. As dificuldades na implantação começaram pela 

inexistência de recursos financeiros: 

 

 

 O Ministério da Saúde ...criou o Centro de Referência, fazendo essa Rede, montou 

inicialmente 74 centros com proposta de fazer mais setenta e poucos, mas não 

fizeram por conta das despesas e desses 74 poucos conseguiram ficar. 

Na verdade o Ministério da Saúde não deu apoio. Eu tenho guardado todos os 

projetos,  que exigia o seguinte, que o Centro de Referência tivesse: Ambulatório, 

Enfermaria, Atendimento Domiciliar, Hospital Dia, e Centro de Convivência e 

ninguém conseguiu. Quem mais conseguiu no Brasil foi a UFF ...Então, por 

exemplo, tudo que a gente pediu pra Brasília não veio um tostão. Aí os Centros de 
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Referência, cada um foi se virando, individualmente como podia – muitos 

desistiram,  e dentro desta Portaria desta Rede,  foi criado o Programa de 

Atendimento ao Paciente com Alzheimer. 

 

 

A Universidade Aberta à Terceira Idade da UFF começou a fazer parte do Programa 

Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia, em 2009, como Universidade do Programa 

Interdisciplinar aberta aos idosos moradores do Município de Niterói e Municípios vizinhos. 

Com o objetivo de promoção de qualidade de vida dos idosos. A proposta era oferecer 

informações de saúde, lazer, auto-cuidado e independência, através de várias Oficinas: Teatro, 

Origami, Artesanato, Magia das Letras, Corpo e Mente, Educação Física, Uroincontinência, 

Sala de Espera. Parte das Oficinas continua funcionando, mas por falta de recursos com o 

contingente de profissionais muito limitado, algumas não puderam continuar a ser oferecidas.  

Profª Vilma tentou uma solução obtendo recursos a partir do Curso de Pós-

Graduação de Especialização em Geriatria e Gerontologia: 

 

 

Nós não conseguimos abrir concurso porque isto aqui é um serviço público. Não 

abria concurso para Psicólogo, para Fono, para T.O. e não abria concurso para 

Fisioterapia. Consegui abrir concurso para Médico. Então eu consegui ter Geriatra. 

Depois consegui duas vagas para Residência Temporária. Consegui três vagas de 

Geriatria. Alguns profissionais da instituição foram pra lá, e os voluntários também 

integram o quadro dos profissionais. Aí o que é que eu fiz – eu resolvi cobrar o 

curso. Eu que sempre falei do social, resolvi cobrar o curso. Em todos os colegiados 

de que eu participava eu explicava porque é que eu ia cobrar o curso. Eu explicava – 

eu vou cobrar o curso pra poder sobreviver – eu não estou conseguindo contrato nem 

concurso, eu preciso de uma ajuda de custo para os profissionais que estão comigo, 

eu tenho cinqüenta profissionais. Aí eu abri, fizemos uma tabela e com o dinheiro do 

curso eu dava uma ajuda de custo,  eu segurei isso muitos anos. 

 

 

O momento da Aposentadoria se aproximava e Profª Vilma, se preocupava com o 

plano de sucessão, isto é, teria que escolher o profissional que iria substituí-la e manter a 

continuidade dos Projetos conquistados com tanto sacrifício. Foi muito difícil: 

 

 

Eu tinha 45 anos de UFF. Ele ( o Reitor ) falou pra mim Vilma, presta atenção, Eu 

entendo tudo que você está passando. Eu juro que a gente vai ficar segurando isso 

pra você. Mas eu não posso deixar você com 45 anos de  UFF, tudo que você fez 

aqui – você perder os seus direitos. Por causa do Mequinho, disso e daquilo, você 

não pode fazer isso. Você tem que assinar. Eu deixei o material lá e eles ficaram 

segurando. Dia 16 de abril ele assinou. Tava um boato que ia passar no senado a 

idade de aposentadoria para 75. Eu estava esperando isso. Se passasse com 75 claro 

que eu não ia aposentar. 
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A Profª Vilma decidiu deixar sementes do seu projeto na Universidade. Através da 

possibilidade da contratação de Docentes alinhados às idéias do seu Projeto. 

 

 

Aí eu estava pra sair. Eu não queria fazer concurso para Titular de Geriatria. Eu 

poderia ter pedido isto, mas eu raciocinei da seguinte maneira: eu vou fazer 70 anos, 

se Deus quiser viva, então não interessa botar professor titular, eu quero botar 

professores pra esse mundo que está aí. Que eu não posso deixar parar. Consegui 

botar três vagas pra professores em regime de 20 horas. Um ficaria com a extensão, 

o outro com a pós graduação, e outro para a graduação. 

 

 

Profª Yolanda Boechat foi nomeada como médica para a para coordenação do Centro 

de Referência em Atenção do Idoso e passou no concurso para professor de Geriatria da UFF,  

coordena também a pós-graduação em Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar. A 

continuidade das ações de formação no Centro de Referência permaneceu, no sentido político 

pedagógico, a mesma. Porém, a profissional que havia assumido a coordenação da pós-

graduação no período anterior à posse da Drª Yolanda havia separado os médicos Geriatras 

dos profissionais da Gerontologia, o que provocou uma insatisfação muito grande na Profª 

Vilma Câmara, passou também a não destinar a verba obtida com o Curso de Pós-Graduação 

para o pagamento dos profissionais o que fez agravar sobremaneira a manutenção de um 

número mínimo de profissionais para a equipe multiprofissional do Centro. Persistem os 

problemas com a falta de recursos. O Centro funciona com voluntariado e alunos do curso de 

pós-graduação. 

Profª Vilma Câmara atua hoje como voluntária na Universidade Aberta à Terceira 

Idade, que integra uma das linhas de ação do Centro de Referência. O objetivo principal dessa 

ação de extensão é a valorização pessoal, social e familiar do idoso, direcionando à prevenção 

e promoção de saúde dos usuários idosos todos os esforços da equipe de profissionais que 

atuam nas Oficinas. Dá consultas e supervisiona o trabalho desenvolvido no ambulatório de 

Demência. Faz parte do Colegiado da pós em Geriatria e Gerontologia onde ministra aulas e 

orienta teses. 
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6.3 - RECEPÇÃO: USUÁRIOS FALAM SOBRE O ATENDIMENTO 

 

Uma das características que mais me impressionou na Profª Vilma Câmara é o 

carisma, a capacidade de aglutinar pessoas em torno de um objetivo, aliada a uma 

simplicidade e autenticidade. Os usuários do Centro, principalmente os antigos, se referem a 

Profª Vilma com muito carinho. A imagem da pessoa se mistura com a imagem da Instituição. 

Falam do tratamento humano, respeitoso e da segurança e apoio que sentiram neste contato 

com a Médica Vilma Câmara e com a Instituição. Segundo Merhy (2002):  

 

 

É neste encontro do trabalho vivo em ato com o usuário final que se expressam 

alguns componentes vitais da tecnologia leve do trabalho em saúde: as tecnologias 

articuladas à produção dos processos interseçores, as das relações, que se 

configuram, por exemplo, por meio as práticas de acolhimento, vínculo, 

autonomização, entre outras. A efetivação da tecnologia leve do trabalho vivo em 

ato na saúde expressa-se como processo de relações interseçoras (p.50) 

 

 

O estilo de formação dos profissionais no Centro de Referência se objetiva quando 

observamos a relação dos profissionais com os idosos. A maneira de conduzir as intervenções, 

na Estimulação, Sala de Espera, Consultórios e no tratamento dispensado na Recepção. O 

momento do contato com este usuário, em qualquer dos contextos, materializa o conceito do 

trabalho vivo: A produção da  saúde em ato, observando preceitos éticos, usando a Tecnologia 

leve (ênfase nas relações humanas) a que o autor se refere,  é a relação humanizada em saúde, 

interseçora porque não é um somatório de quem efetua um procedimento e de quem recebe 

um procedimento, é uma relação “entre” sujeitos. 

A Recepção do CRASI que eu encontrei em outubro de 2014 era bem diferente da 

que eu havia encontrado no ano anterior. Havia uma pessoa na recepção, atenciosa, prestativa, 

os usuários conversavam entre si e o clima não era de uma “espera ansiosa” pela consulta, 

mas um tempo de reencontro de velhos amigos. Eu achava que as pessoas já se conheciam  e 

se reencontraram, mas nem sempre era o caso. A forma como haviam sido recebidas no 

ambiente, produzia um efeito tranqüilizador. 

Perguntei a “A”,  Cuidadora de “C”, o que achava do tratamento recebido no CRASI, 

ela respondeu: 
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“A”: Muito bom. No momento é o meu porto seguro, primeiro Deus e depois o 

pessoal, os funcionários.  O tratamento aqui é o porto seguro agora porque eu saio 

da minha cidade, com o maior prazer, deixo meu trabalho para vir trazer ela aqui. 

Porque realmente não tem outro serviço desses, no caso do tratamento dela lá. 

Tenho o maior prazer de estar vindo aqui, o atendimento da recepção, dos médicos, 

às vezes eu preciso de uma receita e eles estão sempre atentos a fornecer fora do dia 

do médico marcado.  Gosto muito daqui.  

 

 

Pesquisador: Você falou que gostaria de falar sobre os melhoramentos. 

 

“A”:  No ambiente, a pintura, os estofados, até mesmo a parte da recepção, as outras 

meninas que tinha aqui eram muito atenciosas, Sr. V. muito atencioso, eu ligo para 

cá num instante me atendem, até o senhor da lanchonete é de uma atenção, pronto a 

nos receber.  Gosto muito daqui, as pessoas são muito atenciosas.  A última vez que 

ela ( C ) esteve aqui sem mim, ela perdeu a carteira de identidade e o papel da 

avaliação.  Liguei para cá e estava aqui guardadinho.  

A gente tem que priorizar mais o espaço, no que depender da gente, nós usuários, 

familiares, para levantar a voz para alguma coisa, para alguma ajuda, eu estou 

pronta a ajudar, no que precise a instituição pode contar comigo que eu saio de 

lá aonde eu estou para fazer alguma coisa pela instituição. A gente tem que botar 

a boca no mundo, tem que pedir, correr atrás.  Eu falo muito bem daqui.   

 

 

Senhor “C” Cuidador de “M,” com Alzheimer, faz avaliação semelhante quando 

perguntei se ele havia conseguido o tratamento de que precisava: 

 

 

Eles são muito atenciosos, não são só os geriatras, são os geriatras, enfermeiros, os 

psicólogos, todos eles. Eles fazem o trabalho com dedicação. A Dra. Vilma já está 

aposentada ainda atende no HUAP, a Dra. Yolanda aqui. Olha, é uma coisa 

espetacular. É pena que não é divulgado isso como deveria ser, pela imprensa 

televisada e por aí a fora. Acho que falta um pouco de  divulgação do trabalho do 

CRASI. 

 

 

É interessante a fala do Sr “C” com relação a questão dos recursos necessários no 

CRASI , o aumento na incidência dos casos de demência e encaminhamento dado no CRASI: 

 

 

(Recursos)... Eu acho que eles estão atualmente com melhor estrutura. Eu não tenho 

acesso às dependências para saber o que falta. Quanto mais médico, enfermeiro 

melhor porque cada vez chega mais paciente. Hoje com qualquer pessoa que se fale 

tem um parente ou conhecido com Alzheimer, antigamente não se conhecia esta 

doença. Antigamente que eu digo é poucos anos atrás, não é 50 anos. Acho que 

sempre houve, mas era tratada de outra forma. Eu sou um leigo, mas a ciência foi 

melhorando, mais tarde podem até conseguir uma medicação para prevenir. 

 

 

(Incidência) ... várias pessoas que a gente comenta sobre a esposa ou vai pegar o 

remédio e comenta com alguém e a pessoa diz que a vizinha está com Alzheimer, a 

minha avó, minha mãe, meu pai. O Alzheimer eu acho que a pessoa se tratava como 

depressão mas a pessoa podia estar com Alzheimer. Quando ela começa o sintoma é 

muito parecido com uma depressão. A “M” se tratava de depressão, tomava vários 

remédios, mas o médico resolveu se aprofundar mais fez vários exames e chegou a 

conclusão de que ela estava com Alzheimer. 
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(Encaminhamento)... Lá no Hospital X não tem geriatra. É no HUAP que ela está se 

tratando até hoje e quando ela foi encaminhada para lá foi a Dra. Vilma que foi a 1ª 

médica a tratar dela. Ela quando foi para Dra. Vilma ela já foi com os exames e o 

diagnóstico.  Ela foi encaminhada para as oficinas, os psicólogos. 

 

 

Foi emocionante a parte final da narrativa do Sr “C”. Ficou muito claro para mim a 

necessidade urgente de Suporte afetivo, social, para combater o isolamento a que os idosos 

estão submetidos. Acredito que o modelo do CRASI, seja uma das respostas – em termos de 

Políticas Públicas direcionadas à saúde da pessoa idosa que não pode acabar. 

 

 

Tento me controlar ao máximo, tem que ter muita paciência, muito carinho, claro 

que às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas tem que se reprimir se 

controlar ao máximo. Já passei por muitas situações difíceis na vida, mas como 

essa... é horrível. Porque você conhece uma pessoa, 60 e poucos anos de 

convivência, nos amamos, e como eu amo e depois vê uma situação desta. Aí você 

tem que ter muita dedicação. 

 

 

... Posso até não estar certo quanto a isso (se cuidar, consultar o Geriatra), mas 

dedico quase todo o meu tempo a ela. Eu não me esqueço das medicações dela, mas 

esqueço da minha que é uma só. 

... Eu a apelidei de Peteca, porque se a peteca cair acaba o jogo. Eu faço tudo para 

ela ficar bem, aí ela cai e eu tento levantá-la. 

( “M”idosa, olhando para “C” marido Cuidador) :  A minha peteca ainda não 

caiu.(risos). 

 

 

Mesmo com o avanço do estágio clínico da Demência, a idosa “L” é capaz de 

lembrar o nome dos profissionais que a atenderam e reconhecer o tipo de trabalho que fazia 

em Oficina. Consegue avaliar também o serviço. Conforme Narrativa de L: 

 

 

Pesquisador (P):  Antes da senhora vir para o CRASI a senhora foi a algum médico 

em SG? 

Idosa (L):  Não me lembro. 

(P):  Aqui a senhora está com a psicóloga, lembra o nome dela? 

(L): Jamaci. Eu faço com Jamaci e com a doutora Yolanda. 

(P): Faz alguma oficina aqui? 

(I): Não, já fiz, não faço mais. 

(L): Fez oficina de que? 

(P): Daquilo ali (Origami), fiz muita coisa aqui mas eu esqueci tudo, entendeu? Eu 

esqueço tudo.  Quando eu cheguei e olhei eu me lembrei do que eu fazia aqui. Andei 

fazendo isso aí, mas eu me esqueço de tudo. Essa que chegou falando, doutor, essa 

me conhece daqui. 

(P): A senhora lembra o nome dela? 

(L): Ela disse que chama M, mas agora disse que já não é M.( L errou a pronúncia). 

(P): Desde que a senhora veio para cá a senhora acha que houve melhora? 

(L): Aqui melhora, é muito bom mesmo. É bom você freqüentando firme e eu não 

posso ficar aqui o tempo todo. 
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A demanda é muito grande e a estrutura do serviço às vezes não dá conta do número 

de atendimentos cada vez maiores. O número de encaminhamentos só faz crescer porque as 

unidades de saúde não estão capacitadas para este tipo de atendimento. A narrativa das amigas 

“M” e “S”, que procuraram o CRASI no horário do almoço,  deixa claro a extensão da 

demanda. Eu estava na recepção e tentei ajudá-las: 

 

 

Pesquisador (P): Esse Neuro é o Neurologista? Deixa eu ver... Aqui está escrito: 

Avaliação Neuropsicológica.  

M: É isso, Avaliação Neuropsicológica. Eu tenho que fazer porque eu acho que 

estou com começo de Alzheimer. 

P: Esse é um encaminhamento de Avaliação Neuropsicológica com a 

Neuropsicóloga Jamaci. 

S: O funcionário da recepção me mandou procurar a responsável pela Coordenação. 

Jamaci é lá no Antonio Pedro. No meu caso a Avaliação foi feita por Mabel. 

M: Estão marcando a dos outros pacientes (pacientes com prontuário – 

Interconsulta) , mas como eu sou a primeira vez eu só vou em Junho de 2015(era 

dezembro de 2014). Muito longe. Como é que a Drª Carla vai ter a avaliação da 

Neuropsicologia se eu não consigo marcar. Cansa a gente vai e volta, vai e volta.    

S: Nós viemos aqui pra conversar com a doutora Yolanda pra ver o que ela vai fazer. 

Outra que está aí é a D., mas ela saiu pra almoçar. A situação está bem precária, lá 

no Rio não tem, só aqui, então nós temos que dar prioridade, procurar fazer um bom 

trabalho, uma equipe boa, como tem aqui – os médicos são excelentes.Tratam a 

gente muito bem com uma responsabilidade muito grande, mas acontece que é muita 

gente aqui pra atender.Eu não posso dizer que é defeito daqui, é defeito dali, não, é 

da própria estrutura. 

 

 

A questão da demanda me preocupou, senti um envolvimento afetivo com o CRASI. 

Fiz especialização em uma instituição que atendia muita gente, mas a “estrutura” era muito 

pequena. A palavra de ordem era “falta”(inclusive de espaço), como mencionei no início da 

Cartografia. Fiquei me perguntando como seria a “estrutura” do CRASI, e como funciona 

para atender a demanda, então parti para a quarta estação da minha Cartografia. A estrutura e 

funcionamento do CRASI.   
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6.4 - A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CRASI 

 

Vimos que o Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – PIGG/UFF se 

estabeleceu no Campus do Mequinho, na rua Jansen de Mello, no centro de Niterói RJ, em 

junho de 1998. Unidade extra-hospitalar do HUAP que realizava atendimento ambulatorial 

multidisciplinar, para pacientes com Demências e seus familiares e/ou cuidadores. 

A partir do ano de 2002, com a Portaria 702 de 12 de abril, foram criados 

mecanismos para a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do 

Idoso. As redes eram integradas por Hospitais Gerais e Centros de Referência em Assistência 

à Saúde do idoso, o centro deveria ser cadastrado dispondo de condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos – específicos – para a prestação de assistência à 

saúde de idosos integral. Deveria oferecer diversas modalidades assistenciais:  internação 

hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia,  assistência domiciliar. 

Coube à Profª Vilma Câmara a iniciativa de cadastrar o Hospital Universitário 

Antonio Pedro na Rede Estadual de Assistência à Saúde do Idoso. Havia um guia para a 

estruturação e operacionalização dos Centros de Referência e todas as condições deveriam ser 

preenchidas. Além do Hospital Antonio Pedro o Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho da UFRJ também foi cadastrado. Estavam previstos inicialmente um total de 74 (setenta 

e quatro) Centros. Sendo que 7 (sete) no Rio de Janeiro. 

Fazendo uma síntese: As Redes Estaduais de Assistência, compostas pelos Centros 

de Referência e Hospitais Gerais tinham por objetivo: incrementar as Diretrizes Essenciais da 

Política Nacional do Idoso, reduzir o número de internações e tempo de permanência 

hospitalar – fator de deterioração da independência funcional e autonomia, além da exposição 

aos riscos inerentes ao ambiente hospitalar.  Pretendia efetuar uma mudança do modelo 

assistencial à saúde do idoso, privilegiando a atenção integral humanizada, ações de 

prevenção de agravos, promoção, proteção e recuperação da saúde, necessitando de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares. 

A narrativa da Profª Vilma deixou claro que o Ministério da Saúde propôs, 

estabeleceu critérios de cadastramento dando um prazo de 180 dias para cumprimento das 

exigências (Portaria 249 de 16 de Abril de 2002),  responsabilizou os Gestores Estaduais de 

Saúde pela vistoria e avaliação,  mas não enviou recursos de nenhuma espécie. Na realidade, 

coube à militância de  profissionais interessados, liderados pela Profª Vilma Câmara, erguer e 

manter viva a proposta dos Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso do HUAP. 
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Apesar de todas as dificuldades o CRASI presta os serviços de consulta nas 

especialidades: Geriatria, Neurologia, Dermatologia,  Nutrição, Psicologia, Serviço Social, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional. Além do atendimento ambulatorial são 

oferecidas as Oficinas Terapêuticas com atividades em grupo: Oficinas de Teatro, Pintura, 

Artesanato, Coral. A Estimulação, Grupo de Cuidadores e a Sala de Espera compõem as ações 

de reabilitação, prevenção e promoção da saúde do idoso, objetivando a Atenção Integral. A 

média é de 700 (setecentos) atendimentos mensais a maior parte dos idosos de baixo poder 

aquisitivo. 

O acesso ao CRASI/HUAP se dá pela Rede de Saúde da Região Metropolitana II 

(Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá) que vai 

referenciar o usuário, geralmente um idoso frágil, através da Central de Regulação.  

Citando como exemplo o município de Niterói. Fluxo de assistência ao usuário por 

ordem de encaminhamento:  Anexo pag. ( 85  ).  

 

1 – Médicos de Família, Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas estabelecem 

contato com a Central de Regulação da Fundação Municipal de Saúde. Emissão de Guia de 

Referência 

2 – HUAP / CRASI/Geriatria/Neurologia 

3 – Hipótese Clínica: Deficit Cognitivo? Demência? Se positivo, ponderação do 

Estágio. No caso de não haver Deficit Cognitivo, são oferecidos os serviços de Sala de Espera 

e Oficinas ( A ). 

4 – Avaliação Neuropsicológica. Emissão de Laudo (cópia para usuário) 

5 – CRASI/Geriatria. Avaliação biopsicossocial e Estágio Clínico. Plano de Conduta/ 

Intervenção Farmacológica. 

6 – Geriatria – Drª Yolanda e Gerontologia/Equipe Multiprofissional. 

Discussão/Reavaliação do Plano de Conduta. Indicações de Intervenção: 

( A ) Sala de Espera. Gerontologia/Equipe Multiprofissional. Usuários preservados 

(sem déficit cognitivo) ou Comprometimento Cognitivo leve. 

 

( B ) Estimulação/Reabilitação: usuários apresentando CDR 1 , 2 e 3 (*)  

 

( C ) Grupo de Cuidadores. Ações Psicoeducativas e Suporte Emocional. 

 

( D ) Plantão Psicologia  (usuários e cuidadores) 
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(*) CDR –  Clinical Dementia Rating,  Morris (1993) . Escala Clínica de Demência. 

Instrumento de Avaliação em Geriatria.Escala Intervalar:   CDR 0 – saudável / CDR 0,5 – 

Demência questionável / CDR 1 – Demência leve / CDR 2 – Demência Moderada / CDR 3 – 

Demência Grave. 
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6.5 - GERIATRIA A PORTA DE ENTRADA DO CRASI 

 

A primeira consulta do idoso no CRASI acontece na Geriatria. Demorei algumas 

semanas para ter acesso aos médicos. O número de pessoas atendidas é muito grande e o 

tempo das consultas é bem mais extenso do que em outras especialidades. Pensei no grau de 

dificuldade da especialidade que, comparada a outras especialidades médicas, é muito recente. 

No capítulo dedicado ao histórico da Geriatria e Gerontologia, do livro Caminhos do 

Envelhecer, coletânea de textos de vários autores reunidos pela Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, Gomes (1994) nos conta que a Sociedade Brasileira de Geriatria foi  

fundada em 1961, em uma das salas do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, tendo sido 

seu 1º presidente o Prof. Deolindo Couto eminente Neurologista. Comenta sobre a formação 

de especialistas no Brasil: 

 

 

...A formação de Especialistas em Geriatria e Gerontologia no Brasil enfrenta a 

pouca receptividade que a especialidade tem tido, em geral, por parte da 

Universidade. A penetração da especialidade vem se fazendo de um modo lento, 

difícil, face à resistência apresentada por um número acentuado de professores, 

notadamente clínicos.  Como ocorreu com a Pediatria no início do século, a 

especialidade, no fim do mesmo, enfrenta a mesma oposição. No entanto, 

gradativamente as resistências vão cedendo e a especialidade se firmando. ...É de 

suma importância a criação de residências em Geriatria, sem as quais não se formam 

especialistas. (p.4 – 5) 

 

 

No mesmo livro, a então Pró-Reitora de Extensão da UFF, Profª Ismênia de Lima 

Martins comenta na Apresentação a importância da Interdisciplinaridade base da 

Gerontologia e o pioneirismo da UFF  que incentivou ações de extensão e a necessidade de 

eficácia das políticas públicas de saúde para a população idosa: 

 

 

...Tem sido lenta, mas firme e gradativa, a penetração da geriatria e gerontologia em 

nossas universidades. O quadro que já se apresenta permite-nos supor 

desdobramentos promissores. Ainda que se destaquem preciosas iniciativas de 

especialistas no campo da clínica ou da neurologia, não se formaram bolsões 

isolados de conhecimentos específicos mas, naturalmente, e com competência, 

impôs-se uma perspectiva interdisciplinar nesses estudos e pesquisas, consolidando 

o campo da gerontologia.  O esforço institucional deve sustentar e apoiar tais 

estudos, visando a produção de uma massa crítica que, devidamente divulgada, será 

colocada a serviço da sociedade de forma eficiente, através de ações universitárias 

no campo extensionista e reclamando políticas públicas realmente eficazes. 

Com tal espírito é que a Universidade Federal Fluminense, através da sua 

administração superior, sustentou e animou a criação do Grupo de Estudos 

Interdisciplinar sobre o idoso e o envelhecimento, reunindo esforços que se 

encontravam dispersos nos diferentes departamentos de ensino.  
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Na realidade, quem envolveu a administração superior, criou o Grupo de Estudos 

Interdisciplinar, implantou a disciplina Geriatria na faculdade de Medicina e a Residência,  foi 

a Profª e Geriatra Vilma Câmara. Segundo Deleuze & Guattari (1972), o Desejo como 

produção tem a energia da invenção da realidade social, no caso Desejo da Profª Vilma e de 

todos os profissionais que se identificaram com a causa do estudo do envelhecimento e 

cuidado do idoso – geraram um Rizoma:  os fluxos de intensidades, múltiplas conexões que 

produziram  um território, o Grupo de Estudos Interdisciplinar, que se des - territorializou e se 

re - territorializou em Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia do HUAP, que se 

expandiu e hoje divide espaço com Centro de Referência em Assistência à Saúde do 

Idoso.Vários “platôs”( reunião dos desejos em determinado tempo) constituem este Rizoma 

que está sempre em mutação pela própria dinâmica da realidade social. 

Na questão do tema Geriatria fui atraído pela temática do desejo e busquei nas 

narrativas dos profissionais o que os teria levado a escolher a Geriatria como especialidade: 

 

 

DrªYolanda: Na verdade Geriatria veio muito mais por exclusão do que por 

inclusão.Comecei minha carreira na cirurgia geral, cheguei até o 3º ano 

acompanhando o Cirurgião, e coincidentemente os pacientes que a gente atendia 

naquela época, eram todos idosos, aí eu fui apresentar um trabalho num congresso 

de Geriatria no 3º ano de medicina, com um cirurgião que era professor da UFF, e 

nesse congresso eu conheci a Geriatria, e aí eu comecei a perceber que eu gostava 

muito mais daquilo que estavam falando lá do que eu estava fazendo. 

 

 

Residente 1 : Não sei, acho que foi mais minha opção mesmo. Comecei a trabalhar 

no interior do estado do Rio, pegava muito paciente não ambulatorial , mas numa 

emergência, num pronto socorro, precisando de ambulatório de Geriatria.  Aí aquela 

dificuldade você não saber exatamente porque não é uma clínica Geral, não é um 

adulto, e a questão da necessidade de intervir aquele paciente como realmente tem 

que ser feito o trabalho. Gostei, gosto e então foi mais uma escolha mesmo . 

 

 

Residente 3 : Entrei na Residência de Clínica a princípio, sem saber qual 

especialização eu ia fazer depois, tinha pensado em Cardiologia, pensei em 

Endócrino, acompanhei alguns serviços dentro do hospital e fora do hospital, mas eu 

vi que eu gostava da Clínica Médica em geral se eu focasse numa especialização só 

eu ia sentir falta das outras e que na Geriatria eu conseguiria contemplar todas as 

especialidades, e ainda fazer parte da Atenção ao Idoso que é uma coisa que eu 

gosto muito. Eu também sentia nos pacientes uma carência de um atendimento que 

visse o idoso como um todo. 

 

 

Residente 4 : Eu também comecei a faculdade dizendo que eu ia fazer Cirurgia, 

passei anos acompanhando, só que eu vi que eu queria mais, ter contato com o 

paciente, conversar, tinha paciência, quando eu fui ver eu resolvi fazer clínica, eu já 

tive uma experiência um pouco diferente porque eu já tive contato com a Geriatria , 

na faculdade, que era uma exigência lá, não era cadeira optativa, a gente tinha que 

fazer, era obrigatório, daí eu já me interessei pela Geriatria. Então eu já saí da 

faculdade já pensando na Geriatria, botei um ponto de interrogação ainda, fui fazer 

Clínica Médica, mas já pensando também em ir pra Geriatria, acabou que passei pra 
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Residência em Clínica Médica  pra um Hospital que é totalmente voltado para o 

atendimento do idoso, que é no Rio, o Silvestre no Cosme Velho. Apesar de não ter 

nenhuma Residência de Geriatria, lá é Clínica Médica, e acabou que o meu público 

era idoso, então a faixa etária lá é 80 anos, atende de 80 a 108 anos, já foi mais um 

passo pra ter certeza do que eu queria aí eu vim pra cá. 

 

 

Residente 5 : Bom eu acho que começou assim na minha casa. Eu fui criada pelos 

meus avós, então sempre tive muitos carinhos com os idosos. A partir daí eu 

comecei a direcionar na faculdade, quando eu vi que eu gostava da clínica, queria 

ver o paciente como um todo, a carência mesmo que o idoso tem, a importância da 

gente escutar eles, às vezes eles só querem falar e a gente tem que escutar e isso já 

dá um conforto muito grande, o fato deles terem um médico de referência quando 

precisar, tá em casa, precisa, liga, é sempre pro Geriatra que eles vão ligar. Então, 

assim, o fato de você atender o paciente como um todo, o carinho que você dá, e eles 

estão assim sempre muito gratos, isso faz a diferença na Geriatria.  

 

 

Residente 6 : O meu caso foi mais ou menos a mesma coisa. Fiz cardiologia, meu 

pai é cardiologista, aquela coisa de influência da família, só que depois ele acabou 

fazendo Geriatria aqui com a Profª Yolanda, então eu fui fazer Clínica Médica 

querendo Cardiologia, passei na Residência de Cardiologia, comecei e fiz um 1 mês 

e larguei no HFAG não gostei, larguei, achando que não estava gostando do local do 

militarismo, e aí no outro ano passei pros Servidores e passei pra cá também, só que 

aqui Geriatria e nos Servidores Cardiologia, escolhi lá, fiquei uma semana, e vi que 

não era Cardiologia que eu queria, ainda tinha tempo de voltar atrás e comecei a 

Geriatria aqui. Hoje estou satisfeito. 

 

 

Uma coisa me chamou atenção nas narrativas, dos seis profissionais,  só um afirmou 

que cursou a disciplina Geriatria na faculdade, disse que era obrigatória. Os demais foram 

descobrindo no dia a dia ou havia uma motivação afetiva que tinha origem no núcleo familiar. 

Diante das evidências do envelhecimento da população e da transição epidemiológica que 

estamos vivendo é urgente que o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de 

Educação, emita um parecer para que as Faculdades de Medicina incluam a Geriatria no 

currículo mínimo. O conhecimento da Clínica Médica é condição necessária, mas não 

suficiente para suprir a demanda de assistência médica aos idosos.  

A inclinação para uma formação generalista é interessante, mas nota-se a 

ascendência da Clínica Médica. A narrativa da Geriatra 4 menciona que a Residência que 

havia feito era num Hospital (Silvestre, no Cosme Velho), totalmente voltado para o idoso e 

que a Residência não era em Geriatria, mas em Clínica Médica.   

A médica M, também Residente,  ratifica que não havia a disciplina Geriatria na 

faculdade de Medicina. Veio conhecer a Geriatria a partir de uma Residência em Clínica 

Médica: 
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Bom, na realidade a minha experiência da Faculdade em Geriatria praticamente não 

existiu, mas como eu fui fazer esse de clínica médica eu fui trabalhar numa clínica 

de reabilitação, de reabilitação não, era uma clínica de idosos provenientes de 

internação de longa permanência, CTI, paciente vinha com prótese ventilatória, 

traqueostomia e gastrotomia e eu via a reabilitação desses idosos que tinha todos 

profissionais, era multiprofissional, tinha fisioterapeuta, fono, e foi aí que eu me 

apaixonei pela geriatria e resolvi fazer.  Até então não tinha tido contato com 

geriatria e na residência de clínica médica no lugar que eu fui trabalhar me apaixonei 

pelo que era a Geriatria e resolvi fazer geriatria. 

 

 

Considero a questão da formação importantíssima, não só na Geriatria como na 

Gerontologia, um artigo de Xavier & Koifman (2011) consegue condensar todos os pontos 

que julgo imprescindíveis na argumentação para inclusão da temática do envelhecimento na 

formação de nível superior em saúde que valorize a  perspectiva da integralidade. Os autores 

apontam que as Instituições de Ensino Superior se preocupam em formar acadêmicos com 

habilidades e competências por demais específicas, reforçando uma formação menos 

generalista e dando ênfase a especialização já na graduação. Nesse contexto, deixariam a 

desejar em questões que realmente dizem respeito ao trabalho, como, por exemplo, a 

abordagem do envelhecimento na graduação, que é encontrada de forma incipiente. Existiria 

um descompasso entre a formação e a transição demográfica. Dizem ainda que compreender a 

realidade dos serviços de saúde significaria, também, questionar quem são os sujeitos que 

buscam este serviço. Não para corresponder a uma atuação em saúde reducionista baseada em 

uma formação tradicional e biologicista, mas sim a uma atenção integral e centrada no sujeito. 

Citam ainda o relato de uma professora de um dos cursos de saúde da UFF, ela declara que a 

demanda maior de pacientes tratados é de idosos, enfatizando a proporção de 70% de idosos. 

Os autores fizeram o cotejo: “Se entrar na Cardiologia do Hospital Antônio Pedro, no 7º 

andar, dos quatro leitos, três, quiça quatro, são idosos, idosos mesmo, 80, 90 anos”. Os 

autores também explicitam no belíssimo artigo: 

 

 

...Em um contexto de utilização do serviço de saúde por uma faixa etária específica, 

entendemos que cabe à formação superior a função social de preparar seus 

profissionais de saúde para assistirem tais sujeitos com um olhar biopsicossocial do 

processo saúde-doença....Acreditamos que a divisão de disciplinas por faixa etária, o 

oferecimento de disciplina no campo da Gerontologia e a valorização da necessidade 

da interdisciplinaridade, são estratégias que podem beneficiar a abordagem 

biopsicossocial do idoso. Nesse sentido, compactuamos com a idéia de que a 

Geriatria está contemplada nesse campo, com a responsabilidade de identificar, 

prevenir e/ou tratar as doenças comuns na velhice (p.978). 

 

 

Porém, a escassez de recursos vai empurrando a formação desejável no sentido 

inverso do que propõe o bom senso. Entrevistamos o Dr. Rodrigo Serafim,  que coordena o 
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setor de Geriatria do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ. O setor está 

subordinado à Clínica Médica. O Centro de Referência em Atenção ao Idoso, da forma com 

que foi idealizado inicialmente, não existe mais por falta de recursos humanos e financeiros: 

 

 

Nós somos um setor de geriatria da clínica médica. Atualmente a gente funciona 

assim.  A gente já tentou virar um serviço independente, mas nesse momento a gente 

não teria pernas para isso, a gente teria mais força junto com a clínica médica para 

conseguir material, recursos do que separar totalmente, então a gente acaba 

funcionando, parece que é separado para quem vê, porque nós temos ambulatório 

próprio, nós temos enfermaria própria, mas na verdade a gente ainda trabalha com a 

clínica médica. 

 

 

A questão dos recursos e a gestão da demanda foi enfatizada pelo médico, a captura 

da Geriatria para a Interconsulta (pareceres entre as especialidades), a necessidade de redução 

aos pacientes externos: 

 

 

...a gente tem uma demanda reprimida muito grande, a demanda existe, mas o que 

acontece é que o setor de geriatria ficou muito inflado, a gente não tem pessoal para 

dar conta do atendimento de todos, a gente recebeu muito mais paciente do que a 

gente conseguiu contrarreferenciar ou tirar do hospital, então a gente ficou muito 

cheio e a gente teve que limitar. Todos os nossos ambulatórios, quase todos tinham 

primeira vez externo, hoje em dia um deles só que tem, foi uma forma da gente 

tentar limitar e diminuir o número de atendimentos externos mesmo. Além disso, 

houve um envelhecimento, um aumento da demanda intra-hospitalar da geriatria, 

então existem uns pareceres internos que precisam ser contemplados, e a gente 

precisou abrir mais vagas para esses pareceres internos, por conta disso os pareceres 

externos precisaram diminuir um pouco mesmo. 

 

 

No CRASI o problema de recursos é recorrente, no início da implantação os próprios 

profissionais cuidavam da manutenção do Centro, houve uma melhora, mas a falta de apoio e 

reconhecimento institucional e recursos é uma constante. Conforme nos relatou Profª 

Yolanda, Coordenadora do CRASI.: 

 

 

A demanda é enorme, e cada vez maior. Agora o apoio institucional é muito 

pequeno. A gente não tem assim, do ponto de vista da estrutura Administrativa, 

assim nenhum reconhecimento do que se faz aqui. Tanto é que as pessoas não 

conhecem o Serviço, há muito pouco tempo a Geriatria está sendo conhecida no 

Hospital. Não era reconhecida, nem no próprio hospital porque as pessoas achavam 

que isso aqui era uma maluquice de uma Professora que criou isso aqui pra aparecer 

na Mídia, achavam então que era um sonho, que jamais seria uma coisa concreta, 

efetiva, funcional, peguei esse bonde – desde o início – e acompanhei a formação 

deste trabalho e assim, pra você ter uma ideia, até o piso fomos nós que lixamos com 

nossas próprias mãos, ao ponto de não ter faxineiro pra limpar no início. Agora não, 

a gente já conseguiu entrar no hospital com o atendimento da Geriatria pra gente 

começar a ter reconhecimento dos profissionais e posteriormente da Direção do 

Hospital, e a própria Universidade, ela não te abre muitos espaços para poder ter 

apoio pra Geriatria, então assim, quando eu entrei pra Professora do Departamento 



48 
 

eu comecei a fazer trabalho com os alunos de graduação e aí com a entrada dos 

alunos da graduação a gente conseguiu sensibilizar os outros profissionais da Clínica 

em geral e aí começou a ter uma outra visão da Geriatria, e hoje, a gente está 

começando a ter algum apoio, os professores vindo dar aula de pós graduação pra 

gente. Professores querendo fazer trabalhos conjuntos, não o Administrativo, o 

Administrativo ainda está muito carente. Você vê que a gente conseguiu fazer uma 

reforma aqui agora porque nós nos inscrevemos um Projeto na FAPERJ, esse 

projeto foi aprovado, através do fomento da FAPERJ, a gente conseguiu, mas a 

própria Universidade ela não dá esse apoio. 

 

 

Os médicos residentes falaram também da equipe multiprofissional, mas percebi que 

não tinham um contato direto com os profissionais de outras áreas, relataram que o fato de 

poder fazer o encaminhamento, da possibilidade de um contato face a face com outros 

profissionais já era positiva. A abertura que sentiam por parte da coordenação, estimulando a 

interação com profissionais de outras áreas, transformando isso numa possibilidade, na 

opinião dos médicos residentes,  era um diferencial em termos de aprendizado. 

O “elo de ligação”, em termos interdisciplinares, entre a área médica e os outros 

profissionais da equipe multiprofissional é a Coordenação do Centro de Referência. Notei que 

nas Narrativas da Profª Vilma essa busca de um trabalho coletivo era um diferencial, o 

trabalho ganhava singularidade, a coordenadora (Profª Yolanda) está sempre presente, circula, 

interage com todos os profissionais através das reuniões e,  sempre que possível,  com 

presença física durante os atendimentos especializados. 

A médica M, fez uma observação sobre uma contribuição do CRASI para sua 

formação, disse que em termos de interação com outros membros da equipe multiprofissional, 

o setor de Neuropsicologia é de grande ajuda, seria o setor com o qual ela tem mais ligação e 

contribui muito para o trabalho desenvolvido no ambulatório: 

 

 

No consultório eu atendo uns cinco pacientes por semana. Aqui eu atendo uns 

dezoito pacientes. Para minha experiência acrescenta e muito. Segundo porque eu 

tenho a possibilidade de fazer mais rastreio Neuropsicológico, e aqui eu tenho o 

serviço de Neuropsicologia que faz a testagem para que a gente saiba que área está 

mais afetada, ajuda na Clínica e na decisão do momento de fazer a medicação.Essa é 

a grande vantagem que eu vejo no Centro de Atenção. 

 

 

A Neuropsicologia funciona dando apoio à equipe médica no caso de um diagnóstico 

de Demência ou evidências da existência de um Deficit Cognitivo. Vamos conhecer um 

pouco de como o setor de Neuropsicologia começou no CRASI. O trabalho desenvolvido, a 

demanda e o espaço conquistado 
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6.6 - A NEUROPSICOLOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO AO CRASI 

 

Conversamos com a Neuropsicóloga Jamaci Machado sobre como surgiu a 

Neuropsicologia no HUAP e como foi o começo do trabalho na área de envelhecimento. Ela 

contou que tudo começou com o curso de extensão: 

 

 

Eu fiz o curso de extensão em Geriatria e Gerontologia no ano de 1996 e comecei a 

me encantar com a questão do idoso. Um curso de 1º mundo, muito bom, 

professores excelentes e eu fiquei por aqui e no ano de 1997 eu fiz o curso de 

especialização em Geriatria e Gerontologia. A partir daí eu comecei a ampliar o 

conhecimento e fui até a Fiocruz e fiz um outro curso de especialização em Saúde e 

Envelhecimento do Idoso, mas na realidade eu fiz pela UFF, como psicóloga da 

UFF mesmo. A característica da Fiocruz é realmente o curso voltado para o trabalho 

para funcionários públicos. Juntou o conhecimento de lá com o conhecimento daqui 

e houve necessidade de uma psicóloga, e na época era bem menor, e a psicóloga saiu 

e a Dra. Vilma me convidou para trabalhar com ela para fazer avaliação 

neuropsicológica.  Eu aceitei. A princípio eu ficava só no ambulatório de psicologia 

no Hospital Antônio Pedro, o que eu fiz por dois anos. Terminei meu mestrado em 

2002 e ampliei as minhas atividades aqui para dentro do Mequinho. 

 

 

Segundo Jamaci, o Hospital Universitário Antonio Pedro é um dos hospitais que 

possui o Serviço de Neuropsicologia mais estruturado no Estado do Rio. O trabalho da 

Neuropsicologia é realizado por um voluntariado que foi contribuindo para o crescimento do 

setor a partir do ano 2003. 

 

 

O Antônio Pedro é um  dos Hospitais que possui o Serviço de Neuropsicologia mais 

bem estruturado no estado do Rio, um serviço de avaliação neuropsicológica para 

idoso e eu comecei a trabalhar com a Dra. Vilma Câmara, de trabalho efetivo a partir 

do ano 2000 e a partir daí foi aumentando a clínica neuropsicológica em apoio ao 

diagnóstico médico. Eu comecei a receber pessoas para trabalhar comigo e 

posteriormente, anos depois, a UFF colocou uma portaria de trabalho voluntário que 

corroborava com a lei do Fernando Henrique Cardoso de trabalho voluntário no 

Brasil. Primeiro em 1998 foi criada e em 2003 a UFF fez esta portaria e a partir daí 

eu comecei a receber alguns voluntários, neuropsicólogos e que eu preparava, fazia a 

capacitação e eles começavam 

 

 

Hoje o setor de Neuropsicologia trabalha com 12 voluntários, e sendo o trabalho no 

Centro de natureza interdisciplinar, os psicólogos atuam também na sala de Cuidadores. Foi 

criado um Plantão de apoio Psicológico de escuta de idosos e Cuidadores. O trabalho de 

Avaliação Neuropsicológica é feito em cinco atendimentos em que os idosos fazem uma parte 

totalmente ecológica com atividades do dia a dia e a outra parte são testes neuropsicológicos 

tradicionais. Seria um trabalho de Avaliação Neuropsicológica, na perspectiva da inclusão, e 

não da exclusão. Ela comenta: 
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Agora mesmo uma voluntária disse: ...Ah  então com a  Avaliação a gente também 

pode ver, no que é que  a gente pode “ficar de olho” naquele idoso, mas que ele está 

muito bem . Então eu disse, ótimo, excelente conclusão e eu quero que você bata o 

olho nele quando ele estiver muito bem .     Se ele está muito bem, então a gente 

pode ver que atividades ele pode fazer aqui dentro do Centro pra ele se manter bem. 

É uma Atenção, um olhar sobre ele né?.  Se ele não está tão bem assim, vamos fazer 

o Laudo, encaminhar para o médico para ele poder também ter olhar dele ampliado e 

a gente poder fazer um atendimento medicamentoso pra ele. 

 

 

A concepção de Reabilitação, segundo Jamaci, seria Reabilitação da vida, todo um 

processo de convivência, Estimulação.Seria um espaço de cidadania, um espaço de discussão, 

onde há produção de idéias e elas são ouvidas, um trabalho coletivo de emancipação. 

 

 

Eu tinha uma Pró-Reitora aqui na UFF que ela dizia: o trabalho pensado como 

normalmente se vê, né, ele serve pra nos dar sustento, “produzir” não, é necessidade 

existencial. Então o que a gente quer é que nosso idoso produza. Produza até o 

último momento, como qualquer pessoa. Ninguém morre antes, morre?.  Não morre.   

Então a gente tem que produzir até o último suspiro. Aí , este último suspiro vai ser 

melhor a gente entendendo esta terminalidade como uma fase da nossa vida. 

 

 

Jamaci está se referindo a realização de um potencial. A construção de novos 

projetos de vida, desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos, atitudes num 

aprendizado permanente. 

Em 10 de novembro de 2014, foi lançado o Programa Telessaúde, em parceria com a 

Marinha. O CRASI/HUAP/UFF faz parte de um acordo de cooperação para atendimento de 

idosos ribeirinhos na Amazônia; o nome do Projeto é Esperança. Consiste em Projeto piloto 

para realização de Avaliação geriátrica e rastreio cognitivo dos idosos ribeirinhos apoiados 

por Telepresença que são imagens tridimensionais (Holográficas) transmitidas em tempo real, 

entre a Amazônia e o Rio de Janeiro,  que possibilitam consultas, treinamento de rastreio e 

estimulação cognitiva.  

A primeira fase foi a implantação do Laboratório Holográfico do Telessaúde, a 

segunda fase será a preparação do consultório no navio que vai sediar o ambulatório. A 

equipe médica da UFF poderá fazer a atualização do corpo médico da Marinha em Geriatria, e 

a parte de Neuropsicologia poderá elaborar o treinamento para o uso dos testes de rastreio e 

algumas escalas. Jamaci explica as dificuldades do projeto: 

 

 

O navio se desloca de 6 em 6 meses, nos períodos de chuva, uma região com muitas 

enchentes, eles vão e daí à seis meses eles voltam, deixam remédio, tem navio 

preparado pra parto, Exames eles levam os exames para fazer e quando voltam 

retornam o resultado pra pessoa, não é o ideal, mas é um tipo de atendimento pra 

quem não tem nenhum, porque é muito precário. No momento, este é um projeto 

que está sendo muito trabalhado por nós. É um trabalho pesado, mas com 
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envolvimento pesado, juntar o atendimento com a parte social. Aí estar contribuindo 

com alguma coisa para a sociedade. Atuamos como agentes de Formação de 

Recursos Humanos que é uma das bases nossas aqui. Somos voltados para a área de 

Recursos Humanos para atuar na área de Envelhecimento. Já vemos a pirâmide 

demográfica, ela já está achatada, o número de idosos está aumentando muito e há 

necessidade de trabalho pra aumentar essa qualidade de vida.   

 

 

A demanda pelo serviço de Neuropsicologia aumentou muito. As Neuropsicólogas 

voluntárias fazem as Avaliações Neuropsicológicas que são supervisionados por Jamaci. É 

elaborado Laudo sucinto, um fica com o paciente, uma cópia fica no prontuário do Antonio 

Pedro, e outra fica no setor de Neuropsicologia. A partir do Laudo da Neuropsicologia a Área 

Médica direciona para os serviços especializados. Ela esclarece: 

 

 

No caso aqui a nossa coordenadora é Geriatra e os casos são discutidos pela equipe 

Multiprofissional, mas nem sempre temos todos os membros. Ás vezes é um custo 

emocional muito grande pra funcionar assim.  A gente manda para Reabilitação 

conforme o grau né. Quando o caso é diagnosticado já no estágio moderado ou 

grave, aconselho a não mandarem pra Avaliação primeiro porque é um sofrimento 

pra pessoa, segundo que o quadro é tão aberto que não tem necessidade mais. Os 

casos que estão começando ou que têm suspeita quando a gente tem foco de atuação 

pesada. Quando os pacientes chegam no Antonio Pedro, já chegam num estágio 

muito adiantado do quadro de Demência. 

 

 

Segundo Jamaci, pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve são elegíveis 

para intervenção. A intervenção iria até um certo ponto na modalidade presencial, depois só a 

família continua sendo apoiada no Grupo de Cuidadores, porque o paciente já não se beneficia 

mais das intervenções e fica contraproducente para ele e para a família.  No Grupo de 

Cuidadores são dadas orientações para o que se deve fazer em casa em termos de estimulação.  

Descreveu as características dos idosos atendidos pelo CRASI. Seriam idosos que às 

vezes  mal sabem ler, e os exercícios devem ser muito bem planejados, devem ser respeitados 

o grau de escolaridade, os hábitos, o ambiente de origem, e as crenças religiosas:  

 

 

O idoso mais simples que vem de um ambiente com menos estímulo é um outro 

tipo, que motive, que agrade, todo benefício que possa ter enquanto exercício pra 

cognição, exercício comportamental, ele visa socialização, visa a presença do outro, 

convivência, essa questão precisa ser valorizada porque as atividades em que as 

festas são comemoradas não é pelo simples desejo de fazer uma “festinha”, é porque 

aquilo tem um objetivo, faz sentido pra eles. Nosso Centro de Referência atende 

majoritariamente pessoal do SUS. Com relação a diferença das intervenções 

propostas é bom esclarecer o seguinte, há que se respeitar os interesses de cada 

grupo. 

 

 

Finalizando, comentou sobre a falta de recursos: 
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...A falta de recursos é compensada por um outro recurso que é “um ideal”, a Profª 

Vilma começou e pegou uma equipe que se juntou em torno deste ideal. A palavra é 

“Vontade”, porque recursos financeiros, físicos, materiais, e de toda natureza,  são 

realmente escassos. Aliás, a Universidade, enquanto instituição, não consegue ater o 

olhar nesta questão séria que é isso que estamos passando e que vai aumentar e que é 

a necessidade de Atenção ao cidadão envelhecido. Apesar de todas as dificuldades, 

ontem estávamos num Grupo de Estudos, na sala de Holografia, e Profª Vilma 

estava lá com a gente. Isso é gratificante, não abandonar o sonho. Perseguir o sonho, 

o sonho é essencial.  

 

 

“Perseguir o sonho, o sonho é essencial”, a frase me levou para a próxima estação. O 

espaço de criação de novos territórios existenciais, de interação, comemoração (co – memorar 

/ lembrar juntos) e trabalho (co – operar / operar, trabalhar algo juntos) é a SALA DE 

ESPERA. Onde, paradoxalmente, se estimula o movimento, a atividade, ninguém espera – faz 

acontecer.  
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6.7 - A SALA DE ESPERA – FÁBRICA DE NOVOS PROJETOS DE VIDA 

 

Lembro da Sala de Espera, oficina para idosos preservados, que observei pela 

primeira vez, em dezembro de 2014. Era preparação da festa de Natal e todos os participantes 

teriam que representar através de cartazes, algum artesanato, fantasia, a relação entre Natal e 

Vida. Eram muitas pessoas participando e cada um (inclusive os profissionais) deveria falar 

um pouco sobre sua representação que relacionava Vida e Natal. O discurso emocionado de 

uma idosa me chamou atenção, ela dizia que considerava o grupo que ali estava como sua 

segunda família, porque os conflitos que ela vivenciava em casa não permitiam um Natal de 

paz. Um dos participantes começou a acalmá-la dizendo: “Às vezes temos que encaminhar 

solução dentro das possibilidades que temos, a Srª X trouxe o amor que tinha para trocar 

aqui e conseguiu isso aqui. A família pode não estar unida agora, mas quem sabe no futuro. 

Enquanto isso podemos trocar carinho e afeto aqui.” A participante, autora do discurso, era a 

Profª Yolanda, fui apresentado então à Sala de Espera.  

Segundo Azeredo (2009), a Sala de Espera é um módulo do Programa 

Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia e uma das atividades da Universidade Aberta à 

Terceira Idade. Seria um Grupo de convivência cujos participantes são os idosos e 

profissionais-alunos do PIGG/UFF. A freqüência independe de estar inscrito no Centro de 

Referência como paciente do HUAP.  São desenvolvidas atividades de grupos de discussão de 

temas eleitos pelos idosos ou propostos pelos facilitadores, alunos da especialização em 

Geriatria e Gerontologia. Os temas são discutidos a partir de recursos áudio-visuais ou a partir 

de Dinâmicas de Grupo. 

Por quê a denominação Sala de Espera?. Tudo começou em 1992, surgiu da idéia de 

aproveitar o  espaço e o tempo ocioso dos idosos que esperavam as consultas médicas no 

HUAP/UFF. O grupo de pessoas  presente na Sala de Espera recebia orientação sobre seus 

problemas de saúde  e interagiam com profissionais de saúde do curso de pós-graduação em 

Geriatria e Gerontologia. Inicialmente esses Grupos eram coordenados pela Psicóloga Maria 

Acácia Vidon, que foi aluna do curso de Pós-Graduação, e sugeriu em sua monografia 

apresentada no final do curso  a instalação da Sala de Espera como módulo do Programa de 

Pós-Graduação. 

A Sala de Espera é um laboratório de criação de novos territórios existenciais. 

Começou no Hospital com pacientes que esperavam consulta médica. Foi se transformando 

em local de encontro de pessoas que lutavam por um resgate de uma relação prazerosa com a 

vida. Usando uma expressão de Canguilhem (1990) –  novos “modos de andar a vida”. A 
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partir da Sala de Espera surgiram: um Jornal, Grupos de Excursão com passeios programados  

a Associação de Idosos da Sala de  Espera (AISE), publicação de Livros (coletânea de textos 

do Jornal Sala de Espera), Grupo de Teatro do Terceiro Ato, Grupo de Artesanato.  

A iniciativa da criação do Jornal partiu de uma participante: Neida Aguiar de 

Azeredo, autora de um pequeno livro intitulado Fragmentos Da Sala de Espera, que também 

utilizei como guia nesta Cartografia. A autora nos relata: 

 

 

A primeira edição do Jornal foi publicada em dezembro de 1998 no prédio anexo do 

HUAP, nasceu durante a freqüência à atividade “Sala de Espera”. Seu primeiro 

editorial teve como objetivo proporcionar aos leitores entretenimento regado de 

amor e alegria que, atualmente, foi ampliado.  Como veículo de comunicação, o 

jornal é apartidário e visa coletar, redigir e publicar informações de assuntos que 

interessam aos idosos e apresentá-los de modo atraente além de divulgar os talentos 

da Sala de Espera. Editado próximo do Natal, surgiu de forma despretensiosa, uma 

brincadeira, um desejo de comemorar essa data. O grupo de idosos aprovou e 

incentivou seu prosseguimento. ...Como um grupo harmonioso, os idosos se 

apresentaram colaboradores preciosos oferecendo textos e poesias de autoria própria 

e de outros autores, publicações interessantes, que ensejaram a organização das 

sessões do jornal: músicas, anedotas, jogos, dicas de saúde, de culinária etc. A 

quantidade de idosos contribuintes é grande.(p.28) 

 

 

Os passeios eram uma maneira de aumentar a coesão do grupo, criar novas formas de 

sociabilidade, a invenção de excelente instrumento de promoção de saúde. A iniciativa partiu 

de Neida Azeredo que tomou a iniciativa de promover passeios, utilizando o ônibus da UFF. 

 

 

...O roteiro traçado, além de desenvolver e estimular a sensibilidade dos idosos, 

proporcionou também o conhecimento dos pontos turísticos de Niterói....Visitaram 

também, no Rio de Janeiro o Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Ilha Fiscal e 

Centro Cultural Banco do Brasil.  Mais tarde, com a criação da Associação de 

Idosos da Sala de Espera – AISE, os passeios foram incluídos com uma das suas 

atividades, passando a direção para Maria Marlene C. Correa. Eles então decidiram 

ousar mais, e incluíram em seu roteiro outros municípios como Campos, Macaé, 

Conservatória, Petrópolis, além de vários sítios.(p.30) 

 

 

A publicação de livros foi um meio de dar expressão artística aos sentimentos do 

grupo. O grupo desenvolve uma escuta dos sonhos e necessidades afetivas de cada membro. 

Os membros se sentem reconhecidos, valorizados, participantes de uma comunidade – 

experiência rara para os idosos com os quais convivemos no cotidiano: 

 

 

Os freqüentadores da Sala de Espera são alegres, sensíveis, capazes de produzir arte 

que a muitos emociona. Nossa maior satisfação é poder afirmar que dão exemplo de 

vida. Com a constância da colaboração para o jornal Sala de Espera, a qualidade das 

poesias, crônicas, contos e relatos foram progredindo. Surgiu assim, o desejo de 

reunir tudo em um livro. O sentimento de gratidão aos colaboradores do jornal gerou 

o livro COLETÂNEA, em 2005.  O segundo livro – DUNAS – de Dídimo de Jesus, 
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revelou a sensibilidade do autor, através de crônicas e poesias, em 2007.  As 

dificuldades vão aparecendo e sendo ultrapassadas com o poder aquisitivo do grupo 

e a aquisição de patrocínio. (p.36) 

 

 

O Grupo de Teatro do Terceiro Ato traz na sua denominação a alusão à terceira 

idade, mas revela uma potência de transformação surpreendente. A psicóloga Maria Acácia 

Vidon fez um convite desafiador à artista e professora de teatro Lúcia Ribeiro. Montar um 

grupo de teatro com os idosos da Sala de Espera. A professora apresentou-se na Sala de 

Espera e convidou os idosos a participar da oficina de teatro. Passou uma lista para os 

interessados e muitos aceitaram. Foram enfrentados obstáculos e foram superados com a 

ajuda da Professora Lucia:  

 

 

...Lúcia tem como objetivo: “resgatar e deixar fluir as potencialidades criadoras dos 

idosos, de forma que eles sejam capazes de reconhecer , em si mesmos, um artista. 

Também despertar valores e renovar seu estilo de vida, orientando para a construção 

de um novo eu, resgatando sua autoestima”. (p.37) 

 

 

A questão do resgate da autoestima é um dos maiores desafios no cuidado ao idoso. 

A coesão do grupo é um meio de catalisar um olhar positivo de si mesmo numa sociedade que 

desqualifica e isola o cidadão idoso.  A sociedade contemporânea cria estereótipos sobre o 

idoso que vai atrofiando a capacidade de erguer um novo projeto de vida. Conseguir que um 

grupo de idosos produza alegria e contentamento através de um grupo de teatro é prova da 

potencialidade dos idosos para criação de “linhas de fuga” (Deleuze & Guattari, 1995) que 

rompem com os limites daquilo que foi instituído, padronizado, normalizado. A arte como 

instrumento de resgate da vida: 

 

 

O grupo em cinco anos apresentou várias peças. A primeira foi “Caviar”, 

apresentada em 2003, na Lona Cultural, Campus da UFF. Seguiram-se “A Bahia, 

dos poetas e o mar”, “É ser tão bonito saber escrever no sertão”, “Quando o mar não 

está para peixe”, “Mascarar ou Desmascarar – do clássico popular”. O grupo de 

Teatro do Terceiro Ato se apresenta em solenidades fora do Mequinho, como na 

Associação Médica Fluminense, na Faculdade de Enfermagem de Niterói, no Teatro 

Popular, etc. No Teatro Municipal de Niterói seu comparecimento é anual. (p.37) 

 

 

A Associação de Idosos da Sala de Espera – AISE foi fundada em 16 de agosto de 

2000. Tinha por objetivo incentivar os idosos no exercício da cidadania, desenvolvimento e 

participação em atividades científicas, de lazer, assistenciais, cívicas, sociais e culturais. 

Formalizou-se a Associação com um CNPJ: 
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...Em 1º de outubro de 2000, a AISE foi reconhecida no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica como entidade associativa, estabelecida à Avenida Jansen de Melo, 

nº 174. Em conformidade às leis vigentes, foi elaborado seu estatuto, com 

Presidência, Secretaria, Tesouraria e Conselho Fiscal. O Estatuto e a Ata da eleição 

da primeira diretoria foram registrados em Cartório. Dulciléa  Ritter Vianna, a 

primeira presidente, é uma idosa de muito valor e forte liderança e, não sabendo 

ainda como organizar uma associação, buscou orientação adequada com vários 

profissionais que auxiliaram a fazer da AISE o que é hoje: Nosso Orgulho! 

 

 

Infelizmente a AISE foi extinta em 2014. A alegação é que não poderia funcionar no 

endereço onde funciona o Centro de Referência que é de natureza pública. Os idosos ficaram 

muito decepcionados. A crise econômica que o país está passando atualmente, com cortes na 

área social,  enfraquece o poder de reivindicação das classes menos favorecidas. Desarticula a 

solidariedade social entre os setores. O primeiro setor Governo, e o segundo setor Empresas 

passam a não apoiar as ações do terceiro setor que são as associações e entidades sem fins 

lucrativos. A situação dos idosos fica mais delicada porque a Universidade dava um apoio às 

ações da Associação, pelo menos em termos de transporte e local para reuniões. A Associação 

promovia um sentimento de pertinência grupal, uma referência subjetiva importante para o 

suporte social que o CRASI proporciona aos idosos. O texto produzido pelo idoso Dídimo de 

Jesus, participante da Sala de Espera, retrata bem a importância imensa da construção de 

espaços de sociabilidade para os idosos e sua importância para a Promoção de saúde.O texto 

condensa tudo que representa para os idosos serviços que engendram novos territórios 

existenciais. Quero deixar o registro como fechamento da estação Sala de Espera da minha 

Cartografia, antes de seguir para a descrição e reflexão da “Estimulação”, espaço dos idosos 

que apresentam Deficit Cognitivo. 

 

 

Alguém com profundo conhecimento na área de Geriatria e Gerontologia e grande amor ao 

próximo, teve a iniciativa de formar uma equipe interdisciplinar, visando oferecer aos idosos, 

pacientes do Hospital Universitário Antonio Pedro, a conscientização da importância da prevenção 

no tratamento da saúde por meio de palestras. 

A partir de 1992, num auditório do hospital, foi criada a Sala de Espera, e todas às quartas-

feiras, às catorze horas, tinha início as palestras de profissionais de várias especialidades, 

procurando passar para os idosos um pouco dos seus conhecimentos, visando-lhes o bem estar. 

Eu me aposentei em 92 com 70 anos, e passei a notar a diferença entre a vida ativa e a 

inativa. 

Os dias tornaram-se mais longos, e senti falta do vai e vem de todo dia e dos papos com os 

colegas do trabalho. 

Eu já estava ficando no mundo da lua, sem saber o que fazer para não ficar naquela “de 

seja o que Deus quiser” ou procurar ficar parado. 

Recém-operado da próstata, fazendo tratamento ambulatorial, fui avisado das palestras, 

passei então a freqüentar a Sala de Espera, com apoio da minha família e, em poucos meses minha 

vida mudou. 

A Sala de Espera foi o caminho que me levou à nova realidade da vida, a vida do 

aposentado. 
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Hoje, passados treze anos de participação, assíduo nas atividades da sala, e nos meus 

oitenta e cinco anos, comparo a Sala de Espera com um livro, que fechado, perde o seu significado e 

aberto, como fazemos todas as quartas-feiras, revivemos nosso passado, desfrutamos as boas coisas 

do presente e vemos um futuro lá no horizonte. Cada um de nós representa uma página desse livro, e 

os autores são os profissionais. 

Na minha vida de aposentado tive duas fases, antes da Sala de Espera e depois da Sala de 

Espera, o que representa para mim, o ponto de equilíbrio da minha longevidade.  Dídimo de 

Jesus.(p.54) 
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6.8 A ESTIMULAÇÃO E REABILITAÇÃO COGNITIVA DO PIGG 

 

A Oficina de Estimulação Cognitiva de idosos com síndromes demenciais faz parte 

de uma estratégia terapêutica, não medicamentosa,  mais ampla denominada Reabilitação 

Cognitiva de abrangência biopsicossocial – que inclui o tratamento do paciente com demência 

com a ajuda de seus familiares e Cuidadores (Câmara et.al.,2009). 

Este método não medicamentoso foi desenvolvido e vem sendo aplicado pelo 

Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia do HUAP/UFF desde 1987 e é assim 

definido:  

 

 

Denomina-se Reabilitação Cognitiva de abrangência bio-psico-social ao tratamento 

não medicamentoso geriátrico-gerontológico dos pacientes com presença de 

demência que inclui, dentro de uma concepção holística, os seus Cuidadores e os 

seus familiares.  ...admite duas modalidades de aplicação: individual e em grupo. 

Quando individual, as ações de reabilitação cognitiva podem recair sobre os 

pacientes, sobre os seus Cuidadores e/ou familiares; quando em grupo, podem recair 

sobre grupos, ditos participativos, de pacientes, de Cuidadores e/ou familiares. Uma 

terceira modalidade é admitida no tratamento quando os segmentos venham a ser 

tratados em conjunto (dois a dois) (Câmara et.al.,2009 p.26). 

 

 

Acompanhei algumas sessões da Reabilitação cognitiva coletiva, que é praticada uma 

vez por semana, por meio de reuniões de natureza interdisciplinar da equipe multiprofissional 

do PIGG com grupos participativos. Segundo os autores do método desenvolvido no PIGG, 

os objetivos gerais dos encontros com os grupos participativos diferem entre si conforme a 

natureza do grupo, que pode se constituir só de pacientes com demência para estimulação 

cognitiva, de familiares e Cuidadores para fazer face aos estressores gerados pelo ato de 

cuidar, ou mesmo desenvolver táticas conjuntas de enfrentamento da nova realidade do 

paciente e do Cuidador .  Os grupos participativos teriam entre si objetivos gerais comuns de 

gerar independência e instaurar segurança. 

Câmara et.al.(2009), deixa claro que o foco da atuação da reabilitação cognitiva nos 

grupos participativos se modifica dependendo do grupo envolvido.  

Nos grupos de pacientes podemos exemplificar alguns objetivos: Promoção da saúde, 

conscientização, estimulação da área não comprometida, estimulação das atividades da vida 

diária, incentivo ao autocuidado e à independência, reabilitação das funções cognitivas e 

psicomotoras comprometidas, integração social, afetividade, catarse, orientação para 

realidade, redução da dependência, fixação de aprendizado, despertar interesses variados, 

recreação, persistência de tratamento, alta.  
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Os grupos de Cuidadores recebem informações específicas  esclarecendo sobre a 

demência, são estimulados a expressar os sentimentos (afetos) de forma a ventilar a ansiedade 

e tensão (catarse). São apresentadas as táticas de resolução de questões de dependência. 

Ênfase na preservação da identidade (sou só Cuidador, não sou mais nada?). Preparação 

psicológica para o agravamento do quadro ou óbito do paciente.  

Os grupos mistos de pacientes com Cuidadores reforçam os laços afetivos entre 

Cuidador e paciente, para que o Cuidador perceba sentimentos na nova situação do paciente (é 

comum o Cuidador se culpar por sentimentos de raiva, ressentimento, angústia). Estimular a 

afetividade e reduzir o estresse relacional. Reduzir a interdependência e solucionar problemas 

do dia-a-dia. 

No mesmo artigo as autoras enumeram as intervenções nos tratamentos de 

reabilitação cognitiva individuais ou grupais, dirigidas aos pacientes, aos familiares e/ou 

Cuidadores, são cinco: 

 

As técnicas comportamentais: o comportamento é influenciado pelas circunstâncias, 

seria uma resposta a um estímulo ou estímulos, influenciada por muitas variáveis, 

inclusive a percepção do indivíduo acerca da situação em que se encontra, do 

aprendizado de experiências passadas, e dos contextos étnicos, culturais, geográfico e 

educacional. As respostas comportamentais e emocionais podem ser condicionadas a 

certos estímulos, que são indutores de respostas específicas, ou seja, um 

comportamento pode ser indutor de determinada resposta. As conseqüências do 

comportamento aumentam ou diminuem a probabilidade de nova ocorrência do 

comportamento. Essas técnicas são utilizadas para promover a mudança de 

comportamentos não funcionais, após o estabelecimento do comportamento que 

represente o objetivo a ser alcançado. Este é obtido por entrevistas com familiares ou 

Cuidadores e também com o paciente. 

Existe um planejamento das técnicas comportamentais a serem aplicadas no processo 

de reabilitação cognitiva. Este planejamento envolve a participação do paciente e 

seus familiares e/ou Cuidadores para o levantamento de dados prévios sobre as 

experiências de vida do paciente, de modo a inserí-los no contexto de sua história de 

vida. 

O objetivo a ser alcançado  e, o comportamento que se quer modificar, devem ser 

objeto de atenção. Os comportamentos indesejáveis devem ser ignorados. O reforço 

deve ser positivo para os objetivos e negativo para os que queremos extinguir. 
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As autoras deixam claro que a inserção de pacientes em grupos participativos se faz 

pela constituição de objetivos coletivos baseados nos objetivos individuais 

previamente traçados para os pacientes no planejamento das técnicas 

comportamentais. 

Terapia de orientação para a realidade – A técnica foi desenvolvida nos Estados 

Unidos para paciente hospitalizados, mas a metodologia desenvolvida no 

PIGG/HUAP/UFF volta-se para pacientes ambulatoriais, abordagem que permite 

amenizar a relação paciente-cuidador, pois a temporalidade existencial dos dois está 

totalmente dissociada. O trabalho leva em consideração que o paciente tem que ser 

estimulado pela memória de evocação para eventos passados como fonte de prazer e 

reconhecimento do “self”. A memória de reconhecimento deve ser estimulada para 

contemplar o presente que inclui a orientação espaço-temporal e à diminuição de 

comportamentos de dependência no dia-a- dia. É importante também na participação 

grupal facilitando a interação com outros pacientes. Dar espaço a tematização do 

futuro para a elaboração de novos projetos de vida.  Para o Cuidador a temporalidade 

é estimulada de forma diferente. A abordagem do passado inclui revisão dos laços 

afetivos, história de vida comum. No presente a revisão da nova realidade de vida. O 

futuro é abordado com um estímulo à preservação da individualidade e 

independência, preparo para possíveis agravamentos do quadro patológico do 

paciente objeto do cuidado e para alta do Programa, incentivo à realização de 

projetos de vida. 

Estimulação Cognitiva  -  Na demência as lesões cerebrais provocam distúrbios 

cognitivos. O comprometimento das habilidades é compensado pelo estímulo a 

capacidade de adaptação utilizando o que ainda está preservado.  A avaliação na 

reabilitação cognitiva deve incluir tanto medidas neuropsicológicas quanto 

comportamentais identificando vantagens e debilidades cognitivas definindo as 

dificuldades de vida diária decorrentes dos distúrbios da memória. A ênfase é no 

desenvolvimento e preservação das áreas básicas da função mental: atenção, 

linguagem, memória, capacidade visuo-espacial e concatenação de idéias. A 

estimulação cognitiva restabelece, no que for possível, as funções comprometidas, 

estimula áreas bloqueadas e desenvolve potenciais remanescentes do paciente. As 

dinâmicas da estimulação cognitiva têm características lúdicas, além de estimular as 

funções cognitivas, fornecem suporte psicológico, é fonte de informação e 

socialização para o paciente. São enfocados os atos da vida cotidiana, atividades da 
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vida diária, estimulando o paciente a estar atento ao que vê, ouve e efetuar a retenção 

do fato de uma maneira global. É essencial o uso de recursos que utilizem cores, 

calendários (dias da semana, mês e dias do mês), relógios (hora), etc.. Os 

profissionais devem ficar atentos ao estado afetivo do paciente, conduzindo as 

atividade com humor, evitando no entanto que o idoso se sinta ridicularizado. Temas 

do cotidiano devem ser preferidos aos temas mais complexos. As autoras advertem 

que importa não adaptar o paciente à técnica, mas sim o contrário, com o objetivo de 

resgatá-lo ou retardar a evolução de suas patologias. 

Terapia de reminiscências – À lembrança do passado dá-se o nome de reminiscência 

simples. Criam novos sentidos para o passado e permitem a vivência da continuidade 

do sujeito através do tempo. Valoriza o paciente através do seu conhecimento a 

respeito do seu passado permitindo a conversação e orientação para o presente. 

Histórias contadas não são corrigidas. Rememorar fatos passados e evocar 

lembranças faz com que o idoso uma um começo a um fim, ordenando  no tempo 

eventos que são significativos para ele. A prática da terapia de reminiscências se faz 

com objetos importantes e lembranças significativas da vida do paciente, como por 

exemplo, canções antigas, cartas, fotos, discos, presentes, álbum de família, que são 

solicitados aos pacientes e/ou familiares. Filmes, jornais e músicas são também 

utilizados como recursos facilitadores. É utilizada no PIGG/HUAP/UFF em sessões 

individuais e em grupo. 

Técnica de validação – Foi desenvolvida pela assistente social americana Naomi 

Feil, como resposta à sua insatisfação com os resultados da terapia de orientação para 

realidade em pacientes com distúrbio de memória, dá sentido e suporte às emoções 

expressas através do comportamento ou do discurso desses pacientes. Visa 

possibilitar o alívio de desconfortos emocionais e conflitos relacionais. Aumenta a 

atenção do paciente, autocontrole e autoestima e ao envolvimento do paciente no 

contexto social natural. As autoras enfatizam que da mesma forma que as demais 

técnicas, o PIGG/HUAP/UFF aplica a técnica de validação de modo lúdico. Os 

pacientes podem iniciar as sessões escrevendo a data do dia no quadro-negro, 

fazendo a auto-apresentação e boas vindas dadas aos novos participantes, 

estabelecendo com estes uma comunicação mais significativa. 
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Vivenciei com o grupo de pacientes algumas sessões de Estimulação Cognitiva e 

testemunhei a aplicação da técnica e o envolvimento dos profissionais com os pacientes. 

 

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA – MÚSICAS DE OUTROS CARNAVAIS 

 

 

TERAPEUTA: Vocês reconhecem essa música? (Jardineira – Orlando Silva) 

GRUPO: (Todos cantando juntos) Oh Jardineira por que estás tão triste, mas o que 

foi que te acontenceu?   Foi a Camélia que caiu do galho deu dois suspiros e depois 

morreu. Vem Jardineira. Vem meu amor, não fique triste porque o mundo é todo seu 

tu és muito mais bonita que a Camélia que morreu... . 

TERAPEUTA: Quem canta essa música? Vocês Lembram? 

PARTICIPANTE 1: Orlando Silva! 

TERAPEUTA: Muito bem! É ele mesmo! O que vocês lembram dele? Como é que 

ele era? 

PARTICIPANTE 2: Bem feinho (gargalhada geral). 

 

 

A introdução que antecede a esta atividade de Estimulação Cognitiva é composta dos 

cumprimentos e  calendário. Era o mês de fevereiro na quarta feira que antecedia o Carnaval. 

A terapeuta pergunta o que veio antes do Carnaval? Os participantes respondem Festas ...Ela 

continua que Que Festas? Participantes: Natal ...Terapeuta: só Natal? Participantes 

respondem: Ano Novo. Terapeuta: Em que ano estamos?  O diálogo continua até a proposta 

da música. 

As intervenções são direcionadas em alguns momentos ao grupo em outros para 

pessoas específicas, mas o clima é sempre descontraído – alguns usavam chapéu e adereços 

de carnaval, colares, máscaras. O exercício envolve processos de Atenção, Memória 

Episódica, Técnica de Reminiscências (Conta pra gente uma fantasia que você usou...), 

Orientação para Realidade: Este Carnaval que acontecerá semana que vem é de que ano? 

A equipe se desloca em revezamento junto aos pacientes menos responsivos. Uma 

profissional da equipe sentou ao lado de uma participante que parecia deprimida, ela chorou 

um pouco e ela a abraçou. Conversaram um pouco e a participante dirigiu a atenção para a 

atividade novamente.  

 

 

TERAPEUTA: (Aciona a execução de outra música: Bandeira Branca com Dalva de 

Oliveira cantando.)  Essa vocês lembram? Quem canta essa música? 

PARTICIPANTE 3: Dalva de Oliveira.  

TERAPEUTA: Como é o nome da música? 

PARTICIPANTE 5: Bandeira Branca. 

GRUPO: (Todos cantando e dançando juntos) Bandeira Branca amor, não posso 

mais, pela saudade que me invade eu peço paz. Saudade mal de amor, de amor. 

Saudade dor que dói demais, Vem meu amor bandeira branca eu peço paz. 

TERAPEUTA: Agora eu vou colocar outra música. Assim que eu colocar a música 

nós vamos abrir uma roda e vamos dançar e cantar a música. 
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GRUPO: (Assim que ouvem a música, todos levantam, se dão as mãos e começam a 

cantar juntos e dançar em sincronia) Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer café, 

que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé... (continuam dançando e cantando 

por uns 2 minutos).  

TERAPEUTA: Agora vamos sentar e vamos apenas cantar juntos a música que eu 

vou executar. Para acompanhar a música vamos bater palmas. 

GRUPO: (Assim que a música começa, identificam a música, batem palmas e 

cantam) O Jardineira porque estais tão triste, mas o que foi que te aconteceu... 

 

 

A música é acompanhada de dança comandada por outra Terapeuta a intervenção 

visa Atenção, Memória de Trabalho (armazenamento temporário da informação), Habilidades 

Psicomotoras (Dançar e bater palmas), Integração Social, Recreação. 

Fiquei admirado da resposta dos participantes e do uso intercalado de várias técnicas 

além da Estimulação Cognitiva. Nunca havia visto um grupo grande de pacientes, 

aproximadamente 25 pessoas com adesão tão tranqüila a uma atividade proposta. A equipe do 

dia, com 4 profissionais, demonstrou ter conhecimento dos pacientes porque a cada momento 

um profissional abordava um paciente introvertido para que participasse, conversava 

estimulando a participação e quando conseguia seu objetivo passava a abordar outro paciente.  

 

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA     –      PROFISSÕES 

 

 

TERAPEUTA 1  – (Vai para o centro da sala, vestindo uniforme que identifica o 

trabalhador de uma determinada profissão. Inicia a fala de um texto descrevendo 

tudo que aquele profissional faz, sem dizer o nome da profissão, e pede ao grupo 

que descubra que profissão é aquela que está representando. ) 

TERAPEUTA 1: (de Avental e toca de cozinheira) Eu trabalho aaaabeça! Não sei se 

vocês perceberam.(Mostra uma bandeja com vários pães e outra bandeja com bolo e 

aponta para vários ingredientes dispostos sobre a mesa) 

PARTICIPANTE: (Surpreso) Você fez isso tudo? 

TERAPEUTA 1:  É, fiz isso tudo,  passei o dia inteiro na cozinha, faço isso pra 

restaurantes (aponta para o bolo), faço isso pra padaria (aponta para os pães). O que  

é que eu sou? 

PARTICIPANTES: (vários, respondem ao mesmo tempo) Cozinheira! 

TERAPEUTA 1: Isso, eu sou Cozinheira. Depois eu vou servir vocês, vão provar, 

está uma maravilha! 

 

 

A Oficina de Estimulação cujo tema era Profissões exigiu um planejamento muito 

elaborado da equipe multiprofissional. Cada membro da equipe usava o uniforme típico de 

cada profissão. Havia Cozinheira, Babá, Médico, Marinheiro, Arrumadeira, etc. Nesta Oficina 

os bolos e pães e alguns salgados produzidos pela “cozinheira” foram servidos aos 

participantes. 

Os participantes poderiam identificar o profissional pelo uniforme e pela descrição 

do trabalho que executava. A intervenção envolvia: Estimulação Cognitiva: Atenção, 
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Memória de Trabalho, Memória Semântica (conhecimento conceitual do mundo) e também 

Episódica(onde e quando) com inclusão de Reminiscências, um dos participantes muito 

inibido, olhava de vez em quando e se fechava novamente. Até que um profissional da equipe 

levou uma fotografia de um Navio até ele e pediu que dissesse o que estava vendo, ele disse 

um Navio, o senhor já trabalhou num Navio? Perguntou o profissional. Sim fui militar da 

Marinha. O que mais o senhor está vendo? O participante respondeu os “nós de marinheiro”, 

eu sabia fazer mas agora não lembro mais e sorriu. O profissional descobriu o núcleo afetivo 

do participante, resgatou a subjetividade aparentemente perdida pela síndrome demencial, 

cumpriu um dos objetivos da atividade: resgatar uma pessoa, uma história de vida. 

Fiquei pensando no trabalho desenvolvido na Estimulação como resgate de pessoas. 

A síndrome demencial, seja de que etiologia for, acarreta dificuldades de convívio familiar, 

comunitário, e vai transformando a pessoa no “doente” e uma outra pessoa da família, da 

vizinhança (quando não se tem ninguém), em “cuidador”. 

Estou vivenciando esta situação. No mês de janeiro de 2014 minha mãe foi 

diagnosticada com Parkinson, em agosto do mesmo ano, após revisão, com Paralisia 

Supranuclear Progressiva,  PSP,  quadro neurodegenerativo mais grave. Enquanto escrevo, 

meus pensamentos são intercalados com: “a cuidadora da noite foi embora, quem é que eu 

vou colocar no lugar?”, “Preciso entrar urgente com processo judicial para que o Plano de 

Saúde pague o Home Care,  uma queda pode ser fatal”. O Cartógrafo deve se incluir na 

narrativa, dar a dimensão de quanto e como a paisagem psicossocial que pretende descrever e 

refletir o afeta. Passo então para a estação Grupo de Cuidadores do CRASI, onde aprendi que 

não estou sozinho. 
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6.9 - GRUPO DE CUIDADORES DO CRASI – O APRENDIZADO 

 

O impacto que a vivência do Grupo de Cuidadores causou no meu percurso para 

conhecer a produção do cuidado ao idoso no CRASI, só tem um verbo: desnortear. Segundo o 

dicionário Aurélio: desviar do norte, do rumo; desorientar. É através de Rolnik (2011) que 

consigo entender porque o Cartógrafo se desorienta: 

 

 

Essa vulnerabilidade ao outro depende, para sua sustentação, de uma potência 

específica do sensível, cujo exercício encontra-se recalcado... mas tem se mantido 

ativo em uma certa tradição filosófica e poética que, hoje, encontra plena 

comprovação na neurociência. Segundo pesquisas recentes, cada um de nossos 

órgãos dos sentidos é portador de uma dupla capacidade, uma cortical e outra 

subcortical. A primeira corresponde à percepção, a qual nos permite apreender o 

mundo em suas formas para, em seguida, projetar sobre elas as representações de 

que dispomos, de modo a lhes atribuir sentido. ...Com ela, erguem-se as figuras de 

sujeito e objeto, as quais estabelecem entre si uma relação de exterioridade, o que 

cria as condições para que nos situemos no mapa de representações vigentes e nele 

possamos nos mover. ... Já a segunda, que por conta de sua repressão nos é mais 

desconhecida, nos permite apreender a alteridade em sua condição de campo de 

forças vivas que nos afetam e se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de 

sensações. (p.12)   

 

 

A autora explica a forma com que escreveu seu livro Cartografia Sentimental onde 

descreve a metamorfose da subjetividade feminina dos anos 50 aos anos 80 a partir do “olhar 

vibrátil”, uma maneira de olhar que capta os afetos que vão moldando as subjetividades a 

partir do campo social. A criação da realidade passa também pelo desejo, pela subjetividade, 

que é o que Deleuze & Guattari chamam de micropolítica.  

Como a proposta deste trabalho envolve a Cartografia da produção do cuidado ao 

idoso no CRASI envolvendo a dimensão micropolítica, meu olhar vibrátil, desfez a linha do 

horizonte, fiquei desnorteado. Fui capturado pelas questões que estou vivendo agora, meu 

papel de Cuidador, de filho sofrendo a perda gradativa da mãe, preocupações sem trégua que 

me afligem. No grupo de Cuidadores entendi a importância do grupo enquanto suporte social, 

espaço de informação, apoio emocional, encaminhamento de questões práticas. É 

imprescindível a criação de dispositivos de apoio social aos problemas que o envelhecimento 

da população nos apresenta neste momento. 

A sessão de Grupo de Cuidadores que eu vivenciei parecia ter sido planejada para 

esclarecer questões que ainda estão me angustiando, mas que ajudaram a mudar certas 

atitudes e posturas extremamente prejudiciais a quem é Cuidador. 

O Grupo composto de 25 pessoas, Cuidadores de pacientes que estavam na Oficina 

de Estimulação, ouvia atentamente o relato de uma filha sobre como descobriu a doença de 
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seu pai. De como era ativo, advogado que também gostava de eletrônica, jardinagem, possuía 

um quintal imenso em casa e de repente começou a ter dificuldade de andar:  

 

 

Cuidadora 1: ...  No início do Alzheimer, meu pai tava assim....normal, fazia tudo 

normalmente, mas só que ele foi tendo dificuldade de andar, aí começou a andar 

com mais dificuldade, ficou encurvado, sabe “pesado”.  

Especialista: Qual era a profissão dele? O que ele fazia? 

Cuidadora 1: Advogado, mas ele trabalhava também com Eletrônica. Era muito 

ativo.Tinha um terreno muito grande, ele andava bastante, cuidava das árvores e se 

movimentava muito. 

 

 

O assunto me trouxe a lembrança do começo da doença de minha mãe. Em 2012 

minha mãe fez uma operação de Catarata. Fui com ela em uma Clínica de Oftalmologia em 

Copacabana. Ela me pediu que eu preenchesse o cheque “para andar mais rápido”, eu 

preenchi e na hora de assinar ela foi assinando devagar, quase desenhando as letras. Na sala 

de espera, minha sobrinha fez a observação: “vovó está cada vez mais lentinha”. No 

casamento de L minha outra sobrinha, o casamento foi ao ar livre, os lugares das famílias já 

marcados – quando fui levá-la para sentar ao meu lado percebi claramente que ela andava 

com muita dificuldade, insegura e muito lenta. 

Não percebemos que ela estava adoecendo por quê? A especialista começou então a 

falar das reservas fisiológicas: 

 

 

A doença “não aparece” porque temos essa reserva, às vezes quando surge uma 

doença degenerativa ela não aparece por causa da nossa reserva. A reserva que nós 

temos é resultado do “Exercício Físico” que fizemos durante a nossa vida, “Estudo”, 

pode ser que quando vocês descobriram que ele estava com Alzheimer, “isto é uma 

hipótese”, não estou garantindo que seja isso, pode ser que quando vocês 

descobriram, a doença já estava avançada. Então essa reserva que ele tinha, 

trabalhando como advogado e com eletrônica  sendo muito ativo, já devia ter muito 

tempo que a doença já existia e agora ela se manifestou.  Ele tinha uma reserva boa, 

isto é uma hipótese, é só pra gente entender. 

 

 

A especialista então perguntou para as duas participantes sobre o número de pessoas 

envolvidas no cuidado ao paciente. 

 

 

Especialista: Quantas pessoas é que cuidam do seu pai, estão no dia a dia com ele? 

Cuidador: Agora, em casa,  cuidando do meu pai só tem eu, minha mãe, e uma 

bisneta. 

Especialista: É interessante que a gente procure envolver o maior número de pessoas 

no cuidado.  No começo pode ser que a gente dê conta. Falamos isso aqui, da 

importância de envolver sempre o maior número de pessoas. Isso daí vai facilitar 

muito futuramente. Quanto mais pessoas da família estão envolvidas nesse processo, 

vai ficar mais suave... vocês vão ter todas as dificuldades... só que vocês vão estar 

dividindo. 
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A sensação de isolamento do cuidador é muito grande. As pessoas que ficavam mais 

próximas vão se distanciando. As justificativas são muito variadas, A tem compromisso, B 

precisa cuidar dos cachorros, C trabalha nos finais de semana, vamos ver se eu posso ficar 

com ela dia x do mês que vem. É melhor você ficar com ela “já é da área”, eu não entendo 

nada disso. Há também o momento em que você se transforma no SAC, Serviço de 

Atendimento ao Consumidor: (parente x) Como é que ela está? Você tem certeza que essa 

pessoa que você contratou tem competência? Não era melhor contratar uma Técnica de 

Enfermagem?Já deu o remédio? Ela está engasgando muito, já falou isso para o 

Neurologista?. Complica mais ainda quando depois de várias quedas ela protesta: Quero ficar 

sozinha na minha casa, eu não sou de vidro. Eu respondo: não é,  mas pode quebrar um osso!. 

O próprio grupo vai revelando soluções a partir das narrativas produzidas pelos 

participantes: 

 

 

Participante X:  No início eu ficava só com ele. Não podia ir pra lugar nenhum. Tive 

que arranjar duas cuidadoras. Não estava aguentando. Estava ficando doente. Falei 

pro meu filho que ele tinha que ajudar. Agora , além das cuidadoras, quando eu 

preciso sair,  ele fica com o pai. 

Especialista: É difícil porque você vira um apêndice da pessoa. É muito importante 

estar aproximando um outro familiar para ajudar. Porque a gente vê muito isso aqui, 

a família se afasta, não só do Alzheimer, mas de outras doenças também,  fica em 

cima de uma pessoa, duas pessoas e é importante, e a gente tá sempre orientando, 

que envolvam o maior número de pessoas , mas nem sempre isso é possível. Existe 

caso de pessoas que pediram o auxílio e o cuidado passou a ser compartilhado. 

 

 

O depoimento de X me ajudou a pensar em como estava me sentindo: “não estou 

agüentando, vou ficar doente”. Interessante isso. Você diz na maior facilidade no consultório: 

“você precisa se cuidar pra poder cuidar dele” – e você não consegue fazer o que está 

sugerindo, não consegue raciocinar porque o lugar que você agora está ocupando é outro. 

Você é filho, totalmente implicado, não há distanciamento possível. No momento em que 

identifiquei no outro um sentimento que também me angustiava, mudei minha postura, 

comecei a deixar claro a todos os parentes que a responsabilidade é compartilhada. 

As dificuldades são muitas, principalmente as de ordem financeira, uma pessoas sem 

poder aquisitivo não tem como custear um tratamento se não tiver apoio do Estado, daí a 

importância das Políticas Públicas de Saúde. Ficou claro no depoimento de “C”. 

 

 

Especialista: Gente eu queria apresentar “C”, é participante muito antiga aqui no 

grupo. A mãe dela tem Alzheimer e esteve hospitalizada, com infecção urinária. 

Como é que está a sua mãe agora? 
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Cuidadora “C”: Agora está bem, minha tia está comigo ajudando. É difícil porque 

moro num prédio que não tem elevador e pra comprar as coisas na rua tenho que 

descer e subir escadas e não posso pedir a minha tia porque ela já está idosa. Fica 

difícil também quando acontece de aparecer outra infecção ou os problemas 

intestinais porque eu não posso chamar médico em casa, eles cobram R$ 500,00 

reais. Eu não tenho como pagar. Pra transportar minha mãe a qualquer hospital 

tenho que usar a cadeira de rodas é muito cansativo porque não tenho elevador no 

prédio. Aliás, eu ia perguntar será que não haveria condição de algum residente do 

hospital fazer uma visita domiciliar?. 

 

 

A participante “C” chegou a comentar: “Gente,  pobre não pode ter Alzheimer”!, 

“Alzheimer é doença de rico”, e com razão, as pessoas só podem contar com a dispensação de 

medicações pelos programas existentes em Hospitais Públicos.  Como esclarece Drª Yolanda: 

 

 

A medicação é extremamente cara. Por ser tão cara o Ministério se propôs a liberá-la 

não por só porque ela é cara, mas porque o custo do não tratamento é muito maior, 

do que fazer a medicação. Então não tratar e deixar o paciente evoluir na Demência 

custa mais caro pra Saúde do que você tentar segurar a Doença e deixar o paciente 

mais inteiro por mais tempo de vida dele. Então é uma questão de custos. Não uma 

preocupação específica com o paciente. Assim que funciona o Planejamento, você 

planeja em função do gasto que você vai ter com o que você tem que investir. Ter 

um doente crônico na fase avançada, sai muito mais caro porque ele faz múltiplas 

infecções, ele interna muito, e então é um custo que pro Governo é caro. Por isso ele 

começou a fazer as medicações excepcionais, não só pra Demência, que acabaram 

saindo mais “baratas” do que os tratamento dos doentes graves, 

 

 

A importância do Hospital Universitário Antonio Pedro é que além da dispensação 

de medicamentos, com redução da burocracia, o Centro de Referência também oferece as 

Intervenções não medicamentosas das Demências com a Reabilitação e Estimulação para que 

os pacientes permaneçam funcionais por mais tempo: 

 

 

O paciente que não tem acesso ao programa do Ministério da Saúde ele gasta muito 

porque a medicação custa mais de R$ 500,00 (quinhentos reais), então se a família 

não tiver condição, o paciente não vai comprar o remédio, a doença vai evoluir 

como ela deveria evoluir sem tratamento. O que a gente observa é que tem uma 

interferência importante da reabilitação cognitiva nessa evolução, então a gente 

percebe aqui no serviço que a gente consegue manter o doente mais tempo 

funcionais com a Estimulação e Reabilitação cognitiva. Então assim, a medicação é 

importante, é cara, tá sendo liberada, pelo SUS , quer dizer na verdade é pelo 

Ministério da Saúde, mas ainda é muito difícil pra família, pro doente, ter acesso à 

medicação porque a burocracia é imensa, são 13 (treze) papéis que a família tem que 

preencher, a gente conseguiu na UFF fazer de uma maneira que tem uma Central de 

Liberação de Medicamentos LME, então facilitou muito pras famílias, nós 

conseguimos um pacto pra conseguir a facilitação, mas de um modo geral nos outros 

lugares o doente roda às vezes um mês inteiro pra conseguir essa Liberação de 

Medicação, existe uma facilitação pras famílias que a gente conseguiu construir 

dentro do hospital. 
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Outro tema recorrente e que faz parte da vida do cuidador e do paciente é o uso do 

banheiro. O cuidador acha mais prático o uso da fralda geriátrica e o paciente se recusa a usá-

la, quer usar o banheiro da forma como sempre fez: 

 

 

Cuidadora “V”: Ele pede pra ir ao banheiro, fazer xixi,  mas usa fralda. O que a 

gente faz oferece o patinho ou fala pra fazer na fralda? 

Especialista: Alguém tem essa experiência em casa?  

Cuidador “M”: Minha mãe usa fralda, mas fazia questão de ir ao banheiro. A gente 

pegava o andador e levava até o banheiro. Ficava esperando e ela não fazia. Aí eu 

desisti. 

Especialista: Vocês sabem que a fralda ela tem o benefício que é a comodidade não 

ter que limpar o chão, roupas de cama, mas também tem um problema sério: que é a 

infecção urinária. É com muita certeza que o velho usuário de fralda estará mais 

propenso a desenvolver uma infecção urinária. O indicado é tentar o vaso sanitário, 

isto é, se for possível. A cadeira higiênica é outra solução. 

 

 

Minha mãe faz questão de levantar quantas vezes forem necessárias para usar o 

banheiro. O banheiro possui todas as barras de segurança recomendadas, mas já caiu várias 

vezes. Quando estou com ela durmo na sala. Coloquei um arranjo de guizos na porta do 

quarto dela, mesmo que ela tente ir ao banheiro sem fazer barulho os guizos me acordam. É 

uma tensão constante entre filho cuidador e mãe idosa. Eu recomendando como ela deve 

caminhar e ela me dizendo que não é de vidro. É difícil dizer quem tem razão, até porque a 

questão exclui a razão é puro afeto. 

Apresento a seguir as minhas conclusões (provisórias) tentando refletir a partir dos 

objetivos formulados:  Objetivo Geral: Analisar o modo de produção do cuidado ao idoso no 

CRASI/HUAP a partir da dimensão micropolítica. Objetivo Específico: 1 - Descrever a 

configuração da rede de produção do cuidado ao idoso no CRASI no aspecto micropolítico e 

sua resolutividade. 2 - Verificação da situação atual da operacionalização dos dois Centros de 

Referência cadastrados no Guia Operacional de 2002, Antonio Pedro UFF e Clementino 

Fraga Filho UFRJ. 
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7 - CONCLUSÕES PRÓVISÓRIAS 

 

Chamo de “conclusões provisórias” as reflexões que a dissertação provocou em 

minha maneira de encarar a vida, no direcionamento da minha vida pessoal e profissional 

após a descoberta da doença de minha mãe, no sofrimento em curso – eu não acabei de 

escrever uma dissertação ela continua, vou continuar vivendo a dissertação e aprendendo 

muito com ela. 

A Cartografia, enquanto método, não se propõe a apresentar um “resultado”, vai 

descrever um processo em curso, testemunhei e cartografei a paisagem psicossocial do 

CRASI e o modo de produção de cuidado ao idoso, através das narrativas,  por 

aproximadamente  6 meses. As paisagens mudam e novas Cartografias seriam necessárias 

para dar voz aos trabalhadores, pacientes e Cuidadores. 

Sobre o atingimento do objetivo Geral do estudo de analisar o modo de produção do 

cuidado ao idoso no CRASI/HUAP/UFF, a partir da dimensão micropolítica (expressão das 

subjetividades e afetos através das narrativas do cotidiano);  e também dos objetivos 

específicos: 1-Configuração da rede de produção do cuidado e sua resolutividade. 2-

Verificação da situação atual da operacionalização dos dois Centros de Referência 

cadastrados no Guia Operacional de 2002 – Antonio Pedro UFF e Clementino Fraga Filho 

UFRJ. Tenho a dizer que consegui captar como se produz o cuidado ao idoso no 

CRASI/HUAP/UFF. 1 – A configuração da rede de produção é obtida com muito esforço  a  

partir da contribuição de voluntários, pós-graduandos, profissionais do HUAP. Existe o Plano 

de Conduta resultado de uma Avaliação Multidimensional que começa na Geriatria e um 

encaminhamento aos atendimentos especializados  com a equipe da Gerontologia 

(Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia,  etc.). Toda semana a equipe 

Multiprofissional (Geriatria e Gerontologia) troca informações sobre a evolução dos usuários 

e os encaminhamentos podem ser feitos de qualquer ponto da linha de cuidado. A narrativa 

dos usuários deixou claro que a produção do cuidado é considerada, pelos mesmos, resolutiva. 

2 – Não existe mais o Centro de Referência à Saúde do Idoso no Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho o projeto sofreu solução de continuidade por falta de recursos. A 

Geriatria é um setor da Clínica Médica.  

Apresento agora a fala dos trabalhadores sobre a percepção deles da produção do 

cuidado ao idoso no CRASI, que na realidade é o trabalho coletivo. Esforço da Equipe 

Multiprofissional . As questões mais pregnantes são: falta de apoio e resolutividade. Farei em 
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seguida algumas considerações sobre a configuração da rede de produção do cuidado em 

termos de suporte administrativo.    

O Hospital Universitário Antonio Pedro reconhece o trabalho desenvolvido no 

CRASI? 

 

 

Do ponto de vista da Direção – Não. A Direção não nos dá apoio para 

efetivar  administrativamente isto aqui, o serviço de Geriatria. Nos 

apoiam os colegas que trabalham no Departamento, os colegas que 

trabalham na Assistência de um modo geral, nos reconhecem “o 

Livreiro”  (risos) que vende livro no Antonio Pedro, o pessoal da 

Cantina, colegas  enfim que conhecem o serviço aqui, através de 

pacientes que já passaram por aqui, através de trabalhos que já fizeram 

conosco, aulas que já deram aqui, esses colegas reconhecem o serviço 

e apoiam em reuniões Administrativas onde a gente precisa de voto, a 

gente consegue resolver  as coisas através desse apoio. 

Administrativamente, do ponto de vista da Direção, vi muito pouco 

empenho em dar suporte para as atividades do Serviço de Geriatria. 

Como o serviço é extra-hospitalar existe uma negação da existência do 

serviço, neste sentido. 

 

Também concordo sim. Não tenho tanta vivência com o pessoal do 

Antonio Pedro, mas sei que algumas pessoas valorizam. Mas a 

Direção, por acaso, eu tive a oportunidade de ver que não valoriza. 

 

Eu acho que não reconhece o trabalho. Absolutamente por todo esse 

tempo que a gente está aqui eu acho que, na verdade, quem reconhece 

o trabalho são algumas pessoas que trabalham aqui nesse espaço, mas 

nem todos aqui também reconhecem 

 

Concordo, eu também acho que não reconhece. Já vai fazer 16 anos 

que eu estou aqui, as coisas aqui sempre foram muito difíceis, e 

continuam sendo muito difíceis. Então eu não vejo nenhuma luz no 

fim do túnel, sobre essa questão. 

 

Não, não há reconhecimento de Gestão e mesmo profissionalmente a 

Universidade  desconhece isso aqui. 

 

Eu como voluntária, percebo que o reconhecimento está ligado a 

remuneração. A população sabe, a população reconhece, esse 

atendimento de grande valor, mesmo não tendo recursos financeiros  - 

aqui tem profissionais que dão mais do que recebem financeiramente 

porque dão o seu tempo de estudo fora daqui, dão seu tempo de escuta 

para os pacientes, tiram recursos próprios para patrocinar as festas, 

para ter a população aqui e ela reconhece o trabalho que é 

desenvolvido aqui. Agora a Administração deveria ter um olhar 

diferenciado porque apesar de ser um Apêndice do Hospital ele tem 
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Atendimento de grande valor, as pessoas são bem atendidas e ouvidas 

quando vêm pra cá. 

 

 

O Atendimento aqui é Resolutivo? . Ele cumpre a função, o Objetivo a que vocês se propõem 

no trabalho de vocês? 

 

 

Eu acho que a Resolutividade tem a ver com a oportunidade que a 

gente tem de fazer, com o apoio que a gente tem do nosso “fazer” ser 

continuado. Do ponto de vista da nossa função, a gente tem uma 

Resolutividade até muito maior do que o que a gente esperava que 

tivesse  - porque mesmo com a falta do apoio nós conseguimos 

resolver coisas grandiosas. Nós conseguimos fazer muito mais do que 

o que nós deveríamos fazer pelo apoio que temos. Levando-se isto em 

consideração a Resolutividade é muito grande. Com certeza ela 

poderia ser melhor ainda se nós tivéssemos o apoio da estrutura que 

nós temos dentro do Hospital no sentido de que – se o paciente é bem 

atendido aqui, ele tem que ser bem acolhido lá. Isso às vezes é muito 

complicado 

Eu acho bastante resolutivo. Óbvio que não é perfeito. Mas a gente 

consegue muitas coisas ,  quando eu vim trabalhar aqui o que me 

atraiu mais foi a equipe, a equipe técnica, a abordagem científica, 

porque em termos de Recursos Materiais, benefícios a gente não tem 

nada aqui. Eu vejo duas realidades, eu trabalho em outro lugar que 

tenho bastante recurso material, aqui não tem nada, se bobear a gente 

tem que trazer material para trabalhar, mas a gente faz um bom 

trabalho. 

 

Eu acho que Resolutivo ele é. Acho que principalmente quando 

depende da equipe e mesmo que não dependa da equipe, se depender 

de um profissional dentro daquele espaço,  ele faz tudo pra suprir a 

necessidade daquele idoso.  Acho que existe um empenho muito 

grande dos profissionais. Eu acho que isso acontece. Todas as 

dificuldades são enfrentadas isto é enfrentado com este empenho o 

que torna o trabalho Resolutivo. 

 

Eu também concordo que ele é Resolutivo, sob o ponto de vista dos 

profissionais que trabalham aqui, a gente ajuda um ao outro o tempo 

todo. Aqui não tem tempo feio, tá sempre com sol, a gente tá sempre 

aqui,  tudo que se precisa a gente corre – agora a questão local, 

material, ajuda, compreensão e reconhecimento – não há. 

 

Totalmente, eu acho que o que se faz conseguimos fazer bem feito, 

aquilo que se faz e tem boa solução para os pacientes.Agora eu 

acredito que a Resolutividade poderia ser muito melhor se a gente 

conseguisse retomar o espírito da Legislação da constituição do 

CRASI, e conseguisse implantar. A gente tem todas as dificuldades no 

sentido do apoio, de entender que isso aqui é parte da Saúde, do que é 
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tratado pelo Hospital e você não consegue os profissionais mínimos 

que são a base daquele sustentáculo que a própria legislação, Portaria 

702 de 2002, prescreve. É necessário expandir um pouco mais em 

termos de outros profissionais da área da Saúde, se a gente pudesse ter 

esses profissionais aqui dentro. Com o conceito de 

Interdisciplinaridade que a gente tem – a gente conseguiria uma 

eficiência muito maior. A gente consegue Resolutividade, todas as 

pessoas são dedicadas, ninguém mede esforços com foco no Paciente 

de forma que a gente dê a ele uma condição de Saúde melhor possível. 

Especialmente nesta área de Demências. 

 

Eu vejo sim esta Resolutividade. Porque todos os profissionais daqui 

se encontram engajados, então o problema só termina quando você  

encontra uma solução para o problema apresentado pelo paciente. Se 

você tem esse comprometimento e você sabe que todos a sua volta 

também tem. Que você pode confiar no sim do outro para resolver o 

problema, então esta causa , este problema, tem solução. O ideal seria 

que tivéssemos mais profissionais engajados pra poder atender a 

demanda, realmente existe uma demanda, a gente não atende mais 

porque falta mão de obra, falta pessoal pra estar atendendo, mas o que 

temos aqui – fazemos o possível.  O impossível a gente deixa pra 

amanhã (risos) 

 

 

A questão da falta de recursos, ausência de apoio da alta Administração do Hospital, 

foi recorrente. Fui informado pela Secretária da Diretoria Administrativa do Hospital que, na 

realidade, o CRASI não existe no organograma do Hospital Universitário Antonio Pedro. Por 

este motivo, fica impossível expansão de dotação de vagas de  postos de trabalho e também 

alocação de recursos. Alguns funcionários do CRASI permanecem na unidade em regime de 

Cessão, ou seja, são funcionários cedidos ao CRASI que a qualquer momento pode ser que 

retornem às Unidades de origem. 

A configuração do cuidado fica limitada pela ausência de recursos humanos e 

financeiros. O modelo parece  médico centrado em decorrência da forma como o paciente é 

triado pela Central de Regulação e por absoluta falta de recursos para contratação de outros 

profissionais que possam compor a equipe multiprofissional.O médico Geriatra  é ao mesmo 

tempo Gestor do Centro e membro da equipe Multiprofissional com a responsabilidade de 

mover a dinâmica interdisciplinar (como uma enzima/desejo catalisando uma reação 

bioquímica/necessidade do usuário).  O projeto terapêutico é iniciado pelo médico Geriatra 

com proposta de linha de cuidados especializados. A  linha de cuidado vai sendo modelada e 

ajustada também pelos outros profissionais disponíveis (Gerontologia) nas reuniões de 

Reavaliação  que acontecem às quartas-feiras na parte da tarde. 
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Dentro das possibilidades, a resposta dos usuários é excelente. A equipe como um 

todo faz uso das tecnologias leves,  reforçando a qualidade da relação com o usuário. Há 

acolhimento, vínculo, responsabilização. O fator que definitivamente impacta é a falta de 

recursos e, eu diria também, reconhecimento do trabalho. 

O estudo provocou muita reflexão e perguntas foram surgindo e continuei 

procurando “notícias” referentes aos Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso. 

Encontrei um documento do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 

datado de maio de 2014,  que dizia o seguinte: 

Diretrizes para o cuidado da pessoa idosa no SUS: proposta de modelo de 

atenção integral: 

Estados e municípios constituem suas redes locais de atenção à população idosa 

considerando os serviços e programas disponíveis nos seus territórios como, por 

exemplo, os centros de referência, cadastrados no SUS desde a sua criação, ocorrida 

no ano de 2002 pela Portaria MS/SAS nº 249. No entanto, em função das atuais 

orientações e normativas, a reformulação desses serviços se faz necessária, de 

forma que se constituam enquanto serviços de atenção secundária, 

referenciados e regulados, de abrangência regional, articulado em rede, que se 

destinem a realizar ações de educação continuada (formação, atualização, etc), nos 

temas da geriatria e gerontologia, assistência e gestão para a saúde da pessoa idosa, 

realizando intervenções e métodos de investigação cuja complexidade está fora do 

escopo da Atenção Básica, como as ações de avaliação neuropsicológica;reabilitação 

cognitiva; reabilitação física; reabilitação fonoaudiológica; investigação de disfagia 

no idoso; diagnóstico diferencial de síndromes complexas, como síncope, quedas e 

demência; manejo de fármacos especiais, dentre outros, conforme apontado 

anteriormente (pag.33). 

 

 

Ficou claro que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde não fizeram 

o acompanhamento da implantação dos Centros. O Ministério da Saúde delegou a 

responsabilidade da criação e Gestão dos Centros aos Estados e Municípios que falam da 

“reformulação desses serviços” como se todos eles estivessem em pleno funcionamento. Na 

realidade as políticas de Atenção ao idoso sofrem solução de continuidade porque com a 

mudança dos governos, mudam as agendas políticas e outros interesses são priorizados. Essas 

“Políticas”,  como nossos idosos,  vão sendo esquecidos e substituídas por outras “Políticas, 

orientações e normativas” acrescidos de pactuações numa infinidade de discursos descolados 

das práticas.  

Para finalizar,  gostaria de enfatizar que o meu interesse pelo CRASI e a relevância 

do tema estão ligados a importância que eu atribuo à memória social. Segundo Gondar 

(2005): 
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Há sempre uma concepção de memória social implicada na escolha do que 

conservar e do que interrogar. Há nessa escolha uma aposta, um penhor, uma 

intencionalidade quanto ao porvir. Tanto quanto o ato de recordar, nossa perspectiva 

conceitual põe em jogo um futuro: ele desenha um mundo possível, a vida que se 

quer viver e aquilo que se quer lembrar. O conceito de memória, produzido no 

presente, é uma maneira de pensar o passado em função do futuro que se almeja. 

Seja qual for a escolha teórica em que nos situemos, estaremos comprometidos ética 

e politicamente.(p.17) 

 

 

Somos atualmente uma sociedade sem memória. O descuido ocorre propositalmente. 

Temos que olhar para o futuro porque no presente não há absolutamente nada de que 

possamos nos orgulhar. O passado não tem “grau de investimento” então pra que tematizar? O 

objetivo desta dissertação é deixar clara a importância do CRASI enquanto modelo 

tecnoassistencial para viabilizar políticas públicas de saúde para a população idosa. É 

importante deixar o registro, um engrama, na memória social da Universidade Federal 

Fluminense e também do Hospital Universitário Antonio Pedro. Contar a história da Profª 

Vilma Câmara e de um grupo de profissionais sonhadores e muito determinados ergueram o 

Centro de Referência ao Idoso na UFF em Niterói e que são motivo de orgulho para a 

Universidade e para o Hospital Universitário Antonio Pedro. Plantamos a semente, cabe a nós 

cuidar para fazê-la germinar. 
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9 - ANEXOS 

9.1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Cartografia da produção do cuidado no Centro de Referência em Atenção à saúde do idoso do 

Hospital Universitário Antonio Pedro no município de Niterói RJ. 

Pesquisador responsável: Alney Queiroz Cruz 

Instituição a que pertence o Pesquisador responsável: Instituto de Saúde da Comunidade. 

Telefone para contato: (21)2610-7475. 

 

Nome do voluntário:___________________________________ 

Idade:__________anos. 

RG:_______________. 

 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Cartografia da 

produção do cuidado no Centro de Referência em Atenção à saúde do idoso do Hospital 

Universitário Antonio Pedro no município de Niterói RJ. 

A intenção desta pesquisa é conhecer como é produzido o cuidado ao idoso no Centro de 

Referência em Atenção à saúde do idoso com o objetivo de observar como os usuários (idosos 

e seus cuidadores) e trabalhadores em saúde do CRASI vivenciam e avaliam o atendimento 

prestado pela instituição. Acreditamos que esta pesquisa possa promover a melhoria dos 

serviços prestados. 

O instrumento utilizado para coleta de informações será uma entrevista semi-aberta ou 

Dinâmica de Grupo. 

Cada participante tem inteira liberdade de não responder às perguntas que no seu entender 

invadam sua privacidade. Garantimos a confidencialidade das informações prestadas e o 

sigilo dos assuntos abordados nas atividades grupais. 

 

Eu,__________________________, RG nº_______________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de _____________de _______. 

 

_____________________________________ 

             Assinatura do voluntário  
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¹UBS/POLICLÍNICAS/ 

MÉDICOS DE FAMÍLIA       ① 

²FMS/CENTRAL DE 
REGULAÇÃO 

HUAP/CRASI/ 
NEURO/GERIATRIA 
           CLÍNICA 

② 

 

NEUROPSICOLOGIA 

AVALIAR // LAUDO 

④ 

USUÁRIO 

Cópia Laudo 

DEMÊNCIA? 

DEFICIT 

COGNITIVO?③ 

 

Equipe Multiprofissional 

GERONTOLOGIA 

SALA DE ESPERA         ( A ) 

Promoção/Prevenção 

 

CRASI 

GERIATRIA 
AVALIAR  Estágio 

Clínico 
PC/IF (*) 

⑤ 

Drª YOLANDA /GERIATRIA 

Equipe Multiprofissional 

GERONTOLOGIA                        

⑥ 

Equipe Multiprofissional 

GERONTOLOGIA 

ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO ( B ) 

OFICINAS (**) 

Equipe Multiprofissional/ 
GERONTOLOGIA 

 
 GRUPO CUIDADORES    ( C ) 

 

Ações Psicoeducativas 
Suporte Emocional 

*PC/IF – Plano de Conduta/Intervenção Farmacológica    
**Oficinas: Coral/Teatro /Origami /Artesanato/Literatura/Grupo de incontinência Urinária /  
¹Unidade Básica de Saúde  ²Fundação Municipal de Saúde FMS 
 

9.2 - FLUXOGRAMA DESCRITOR 

PRODUÇÃO DO CUIDADO HUAP - CRASI 

PLANTÃO 
PSICOLOGIA ( D ) 

Intervenção 
Psicoterápica 

 Não 

 

Sim 


