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Resumo: A temática da produção do cuidado ao idoso transversalizada pelo acolhimento e 

vínculo lança o olhar para as necessidades que o sistema de saúde está enfrentando a partir da 

perspectiva e efetivo aumento da população idosa a nível mundial. É importante que o sistema 

de saúde esteja apto para atender, acolher, responsabilizar-se pelas necessidades de saúde 

desse segmento, considerando as suas peculiaridades, oferecendo um cuidado integral, 

direcionado e equânime. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção do cuidado ao 

idoso pelos profissionais de saúde e discutir o processo de trabalho desses profissionais na 

Estratégia Saúde da Família. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado em três Unidades de 

Saúde da Família (USF) do município de Feira de Santana - BA, os dados foram coletados 

através da entrevista semi-estruturada e da observação sistemática. Participaram do estudo 23 

profissionais das USF. O método utilizado para a análise de dados foi a Análise de Conteúdo, a 

partir da qual foram formuladas duas categorias de análise: 1) Processo de trabalho em saúde: 

produtor de ações acolhedoras e vinculantes? 2) Acolhimento e vínculo: encontros, 

contradições e singularidades na produção do cuidado ao idoso. Os resultados evidenciam, 

através do processo de trabalho e seus elementos tais como: objeto de trabalho, 

instrumentos, agentes e finalidades, que a atuação do profissional de saúde das USF está 

estruturada preferencialmente pela lógica biologicista, em favorecimento do modelo médico-

centrado, direcionada a produção de procedimentos e à prática fragmentada, que reduz o 

objeto terapêutico ao tratamento de doenças e ao alívio de sintomas, comprometendo 

diretamente a produção do cuidado. A produção do cuidado, analisada a partir do vínculo e do 

acolhimento, é realizada em um campo de práticas e discursos contraditórios e conflituosos, 

entretanto, enseja novas maneiras de acolher os idosos. Portanto, os profissionais 

manifestaram diferentes formas de acolher, de atender e de se relacionar com os idosos, 

revelando a dependência da disposição individual, compromisso e subjetividade de cada 

sujeito para a sua realização, o que compromete a uniformização do grau de acolhimento e 

vinculação da população. Desse modo, a pesquisa sinaliza a necessidade de reflexão sobre a 

prática e organização do processo de trabalho desenvolvido no contexto das USF, envolvendo 

os profissionais, os usuários e os gestores, com intuito de encontrar soluções para oferecer 

uma atenção integral, planejada, equânime, com novas atitudes, posturas e 

comprometimentos, a fim de proporcionar o cuidado integral, humanizado e de qualidade aos 

idosos, potencializado por ações acolhedoras e pela priorização do uso das tecnologias 

relacionais, em busca da produção efetiva do cuidado em saúde. 
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