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Introdução: A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa propõe diretrizes buscando 

atingir atenção adequada e digna para esse grupo populacional, dentre as quais tem 

destaque a atenção integral e integrada à saúde, onde se reconhece a necessidade de 

incorporação na atenção básica de práticas de cuidado voltados para a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, precisando do engajamento dos profissionais, 

especialmente os enfermeiros, que atuam junto a essa população. Objetivos: Identificar 

as dificuldades para a assistência ao idoso na Estratégia Saúde de Família na Cidade de 

Tucuruí (PA). Métodos: Pesquisa de campo, com desenho qualitativo e de caráter 

descritivo, tendo como participantes 18 profissionais enfermeiros. Os dados foram 

coletados através de gravação de entrevista com uso de roteiro e analisados e 

interpretados com a técnica de análise de conteúdo, na modalidade temática. Teve 

parecer de aprovação ética CAAE 68197717.2.0000.5170. Resultados e Discussão: O 

estudo revelou fragilidades no apoio técnico, especialmente quanto a dispensação de 

medicamentos e reconhecimento da prescrição de enfermeiros na rede de atenção à 

saúde, relações fragmentadas com a gestão de programas de saúde do idoso no nível 

municipal e estadual e escassas práticas de educação permanente, que quando existentes 

acontecem ainda sem vinculação à realidade. Apontou o acesso aos serviços de saúde 

sendo limitado pelas condições geográficas e influenciando no comparecimento nas 

unidades de saúde e mostrou que a pouca aquisição de informação sobre as atividades e 

papel da ESF também restringe ações assistenciais. Conclusão: As experiências 

cotidianas em saúde do idoso apontam para caminhos e modos de operar que fogem da 

governabilidade do enfermeiro assistencial e envolve além de técnicas e aplicabilidade 

científica, requerendo adaptações nos modos de gerir sistemas, programas e relações de 

poder, sugerindo um repensar sobre responsabilização com saúde do idoso, 

fortalecimento e segurança para o exercício profissional do enfermeiro e práticas de 

educação participativas e de envolvimento comunitário.  
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