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RESUMEN
A realização de ações de educação em saúde configura-se como fundamental para
transformar as práticas profissionais e a integralidade do cuidado na Atenção Básica
do Sistema Único de Saúde brasileiro, de forma a deslocar o objeto de trabalho do
modelo biomédico para as dimensões sociais e subjetivas, para as necessidades dos
indivíduos e coletividades, para a continuidade da atenção e para o estabelecimento
do vínculo entre os profissionais e a população atendida. Nesse sentido, para atuar
nos serviços ou programas na cidade de São Paulo voltados ao atendimento da
população idosa, é necessário que a qualificação dos profissionais seja acompanhada
e aprimorada para atender a este público de maneira integral, em especial no que diz
respeito à realização de trabalho com grupos de idosos na Atenção Básica, área em
que a literatura nacional é incipiente. Com o intuito de contribuir para a reorientação
de práticas educativas e de cuidado integral à saúde do idoso no âmbito do SUS no
município de São Paulo, este trabalho visa descrever uma experiência de educação
em saúde na atenção básica, que teve como objetivo oferecer conhecimento
qualificado em Gerontologia para 164 profissionais de nível médio (auxiliares e
técnicos de enfermagem), a fim de promover o exercício do cuidado integral e
integrado à saúde do idoso, por meio da realização de atividades grupais que
levassem em consideração o conhecimento dos processos biopsicossociais do
envelhecimento e da heterogeneidade das velhices no território onde atuam. Com
recursos financeiros definidos pelo Ministério da Saúde para o Programa de
Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde, no período de 2014 a 2018
foram realizadas quatro edições do curso na região Sul e três edições na região Leste
de São Paulo, sendo as capacitações ministradas pelas autoras deste estudo. Para
atender aos objetivos desta formação inédita no município de São Paulo, o curso foi
estruturado com a carga horária de 160 horas de atividades, distribuídas em oito
módulos, e teve sua proposição teórico-prática fundamentada na metodologia da
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problematização. Ressaltam-se as transformações dos profissionais em relação aos
conhecimentos sobre gerontologia; o impacto da qualificação em relação à
transformação das representações estereotipadas sobre o (próprio)
envelhecimento; indícios de uma atuação criativa (problematização e possibilidade
de intervenção sobre as queixas) voltada à satisfação dos idosos usuários dos
serviços de saúde; o delineamento e implementação de grupos com idosos balizados
pelas necessidades e demandas dos mesmos. A sistematização desta experiência
buscou oferecer subsídios para a atuação de profissionais em contextos
multiprofissionais de atenção à saúde da população. Espera-se que a experiência
possa ser ampliada, abarcando profissionais de todos os níveis de escolaridade,
explorando outros aspectos teóricos e avançando na interação entre as instituições
de ensino, serviços de saúde e a comunidade. Os resultados foram positivos, em
especial no que tange ao fortalecimento de serviços humanizados, integrados em
redes de atenção e que impactaram famílias em situação de vulnerabilidade,
profissionais de saúde, processos de trabalho e, principalmente, o cuidado em
relação à velhice no SUS.
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