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Resumo  

Objetivo: realizar um diagnóstico da situação de saúde dos idosos de uma unidade de 

Saúde da Família. 

Material e Métodos: Será realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, transversal, 

exploratória e descritiva com uma aproximadamente 865 idosos, atendidos pela equipe 

3 da Unidade de Saúde da Família IAPI, do Distrito Noroeste Humaitá Navegantes e 

Ilhas. O período de coleta de dados será de agosto a outubro de 2013. Critérios de 

inclusão da amostra: ter 60 anos ou mais e ser residente da área adscrita. Caso o 

indivíduo não consiga responder, um familiar ou cuidador pode ser o respondente. 

Critérios de exclusão: não desejar participar da pesquisa, tanto idosos quanto familiares 

ou cuidadores, não apresentar condições cognitivas na ausência de outrem para 

responder e os idosos não localizados após três visitas e um comunicado, entregue na 

primeira visita. Será utilizado um questionário sociodemográfico e de situação de saúde 

e o Instrumento de Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa preconizado 

pelo Ministério da Saúde para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio 

funcional em pessoas idosas. Ambos instrumentos são compostos por questões fechadas 

e serão aplicados através de entrevistas domiciliares. As entrevistas serão realizadas por 

duplas formadas por um preceptor e um acadêmico bolsista do PET Saúde IPA/SMS . 

Uma segunda visita domiciliar será realizada para a pesquisa qualitativa com entrevista 

de roteiro semi-estruturado e questões abertas, gravadas e transcritas posteriormente. A 

pesquisa qualitativa será realizada com 24 idosos que apresentarem interesse em 

participar da segunda fase. Escolhidos de forma intencional. A definição de 24 

entrevistados segue o critério de realização de duas entrevistas por preceptor e 

acadêmico bolsista. O conteúdo versará sobre o processo de envelhecimento, o território 

e o conhecimento dos seus direitos conforme o Estatuto do Idoso. Todos os dados 

coletados serão digitados e analisados utilizando a estatística descritiva. As variáveis 

quantitativas serão descritas através de média e desvio padrão (distribuição simétrica) 

ou mediana e amplitude interquatílica (distribuição assimétrica). As variáveis 

qualitativas serão descritas através de frequências absolutas e relativas. Para avaliar a 



associação entre as variáveis quantitativas serão aplicados os coeficientes de correlação 

de Pearson (distribuição simétrica) e Spearman (distribuição assimétrica). O nível de 

significância será de 5% e as análises serão realizadas no programa SPSS versão 13.0. A 

análise dos resultados da pesquisa qualitativa será feita através da análise temática 

proposta por Minayo. Portanto, até o presente momento ainda não existem dados 

preliminares para serem demonstrados. 
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