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Resumo: A fragilidade representa o grau de vulnerabilidade do idoso, considerada uma síndrome multifatorial. 

Objetivo: relatar a aplicabilidade de um instrumento de rastreio de fragilidade idoso da comunidade rural. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, realizado por residentes junto à idosos de uma zona rural. A 

equipe realiza avaliação multidimensional do idoso no domicílio, com o instrumento que avalia a fragilidade. 

Resultado: Dos 60 idosos, 30 (50%) foram classificados como idoso robusto, 19 (32%) como potencialmente 

frágil e 11 (18%) frágil. A maioria dispõe de uma percepção boa de saúde (62%), capacidade de realizar 

atividades básicas (97%) e instrumentais de vida diária (90%), de elevar os braços acima do nível do ombro 

(90%) e de pinça (90%). Grande parte tem condição locomotora (85%) e auditiva (92%) adequada. Dentre as 

condições que mais afetaram os idosos avaliados foram: esquecimento frequente (33%), desânimo e 

desesperança (37%), velocidade da marcha reduzida (42%), dificuldade de visão (32%) e presença de 

multimorbidade (32%). Conclusão: Os idosos da zona rural apresentam boa condição clínico funcional, sendo 

na maioria ativos. É importante cuidado preventivo junto a idosos através do fomento de estratégias diretivas 

com vistas a minimizar e ou estagnar o grau de fragilidade. 
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CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária 

PROJETOS VINCULADOS 

“Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) 

PÚBLICO-ALVO  

Idosos em instituições de longa permanência em Ponta Grossa e idosos residentes 

no município de Itaiacoca (zona rural). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Itaiacoca; 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Residências localizadas no município de Itaiacoca; 

JUSTIFICATIVA 

O processo de envelhecimento está intimamente ligado à fragilidade, nos mais 

diferentes graus, termo que compreende a vulnerabilidade do idosos à condições negativas de 

saúde como declínio funcional e suas consequências, redução da reserva homeostática ou da 

capacidade de adaptação às agressões biopsicossociais, quedas, internação hospitalar, 

institucionalização e óbito (Moraes et al. 2016). 

A fragilidade representa um potencial problema de saúde pública, por ser um processo 

dinâmico e progressivo, onde ocorre redução das funções físicas, psicológicas e sociais. Desta 

forma o reconhecimento precoce desses idosos frágeis ou em risco de fragilização, permite 

uma atuação diretiva nos cuidados em saúde, capaz de potencializar a autonomia do sujeitos, 

reduzir complicações, preservar as reservas funcionais e cognitivas e, por conseguinte, 

prevenir incapacidades, hospitalização e até mesmo óbitos (Faller et al., 2019; Paraná, 2017). 

 Quando fala-se em idoso que vivem em zona rural, se tem uma preocupação maior em 

manter a autonomia desses pacientes, tendo em vista que o acesso a saúde nesses locais são 
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dificultados devido à barreiras geográficas, distância dos serviços de saúde e baixa 

disponibilidade de transporte de cunho público e privado (GRDEN et al., 2019).  

Frente ao exposto, que o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 

Idoso, criou um projeto de extensão intitulado “Atuação da residência multidisciplinar em 

saúde do idoso no Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC)”, 

com vistas a propiciar o cuidado integral e multiprofissional em saúde, apoiados em um 

diagnóstico de grau de fragilidade destes idosos da zona rural, na veleidade de mudança na 

qualidade de vida dos idosos rurais.  

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a aplicabilidade de um instrumento de 

avaliação multidimensional de saúde do idoso da comunidade rural assistida pelo referido 

projeto. 

 

METODOLOGIA 

O presente referido projeto de extensão é desenvolvido em parceria com 

Departamento de Enfermagem e Saúde Pública e o Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e conta com a 

participação de residentes multiprofissionais em saúde do idoso, (enfermeiros, farmacêuticos, 

dentistas, fisioterapeutas, assistentes sociais), agentes universitários e professores. 

O projeto desenvolve práticas voltadas à comunidade de idosos da zona rural de 

Itaiacoca, distrito do município de Ponta Grossa/PR. As ações são desenvolvidas âmbito 

domiciliar, na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família, intitulada CRUTAC. 

A equipe realiza o atendimento de forma multiprofissional para avaliação 

multidimensional do idoso, com aplicações de escalas e instrumentos, nele compreendido o 

Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20), instrumento que avalia a 

fragilidade dos idosos, constituído por 20 questões distribuídos em seções, sendo idade, auto-

percepção da saúde, incapacidade funcionais, cognição, humor, comunicação e comorbidades 

múltiplas. A pontuação total é 40 e quanto mais alto o valor obtido, maior será o risco de 

vulnerabilidade do idoso (Moraes  et al. 2016). 

O IVCF-20 foi desenvolvido para identificar o idoso em risco de vulnerabilidade, e 

assim fazer com que as intervenções sejam feitas de forma que o idoso robusto não se torne 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

um idoso potencialmente frágil e o idoso potencialmente frágil não seja um idoso frágil 

(PARANÁ, 2017). Os valores apresentado são caracterizado da seguinte forma, de 0 a 6 o 

idoso é robusto, de 7 a 14 o idoso é potencialmente frágil, e o valor ≥ a 15 o idoso é 

caracterizado como frágil. Segundo Moraes et al (2016), um idoso robusto é aquele que 

desenvolve todas suas atividades sem dependência, não apresentando nenhuma incapacidade 

funcional e sem nenhuma doença crônica; um idoso potencialmente frágil é aquele que 

apresenta condições de desfecho adversos pelo maior risco de declínio funcional estabelecido, 

ou seja com debilidade física e mental, mas apresentando-se independente e autônomo; e o 

idoso frágil é aquele que apresenta uma semi-dependência ou  dependência total nas suas 

atividades. 

Ao final da avaliação, todos os envolvidos no projeto discutem os casos atendidos e 

planejam junto com o paciente a construção de projetos terapêuticos singulares, de forma a 

ampliar e qualificar a atenção à população idosa atendida. 

 

 

RESULTADOS 

 

Dos 60 idosos atendidos pela equipe multiprofissional de saúde, 31 (52%) eram 

mulheres e 29 (48%) homens, em sua maioria casados (n=34; %) e de baixa escolaridade 

(Formação máxima ensino fundamental completo) e renda de até 2 salários mínimos (n=40, 

%). 

Quanto a classificação de fragilidade: 30 (50%) foram classificados como idoso 

robusto, 19 (32%) como potencialmente frágil e 11 (18%) frágil. A maioria dos idosos 

encontravam-se na na faixa etária entre 60 a 74 anos (n=40; 67%), seguida da faixa 

compreendida entre 75 a 84 (n=18; 30%). Em relação a auto-percepção da saúde, 62% (n=37) 

consideraram sua saúde excelente, muito boa ou boa e 38% (n=23) consideraram regular ou 

ruim. Para a realização de atividade de vida diária, 88%  (n=53) idosos continuam fazendo 

suas compras, 93% (n=56) controlam seu dinheiro e continuam realizando trabalhos 

domésticos e 97% (n=58) tomam banho sozinho.   

No que tange à cognição uma parcela expressiva (n=20; 33%) desde idosos estão 

ficando esquecido, com relatos de piora com o passar dos meses (n=12; 20%). Ainda, vários 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

idosos (n=22; 37%) apresentaram desânimo, tristeza ou desesperança, sendo que 12% (n=7) 

perderam o interesse em realizar atividades que antes eram prazerosas.  

Em relação a mobilidade, a maioria apresenta capacidade de elevar os braços acima 

dos ombros (n=54; 90%) e pegar pequenos objetos (n=54; 90%), tem condição locomotora 

(n=51; 85%). Contudo 42% (n=25) apresentaram velocidade da marcha reduzida e 20% 

(n=12) tiveram duas ou mais quedas no último ano e 25% (n=15) apresentaram perda de urina 

ou fezes sem querem.  Em relação à comunicação, 19 (32%) idosos relataram dificuldade de 

visão 5 (8%) de audição. E por fim idosos que apresentam comorbidades múltiplas, avaliadas 

pela presença de cinco ou mais doenças crônicas, uso regular de 5 ou mais medicamentos 

diferentes e internação no últimos 6 meses foram 15 (25%) idosos. 

Após rastreio de fragilidade de cada idoso, a equipe avalia as dimensões em que idoso 

pontuou, ou seja, que dispõe de uma vulnerabilidade e quando necessário, aprofunda a 

investigação neste sentido, com aplicações de instrumentos, escalas e exames físicos 

complementares para um diagnóstico mais aprofundado da condição levantada. Feito isso, 

fomenta um plano de cuidado individual, baseado na vulnerabilidade que o idoso apresenta, 

considerando cada uma das dimensões avaliadas.  

A utilização deste instrumento na prática profissional permite um rastreio rápido da 

condição de saúde do idoso, e em um mesmo momento encaminhamento para tomadas de 

decisão em saúde assertivas, com holística multidimensional do idoso, conforme condição de 

saúde do paciente, com a sugestão de várias medidas preventivas que podem ser úteis para o 

idoso e sua família. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que os idosos da zona rural apresentam boa condição clínico funcional, 

sendo na maioria idosos ativos. Os achados mostram a importância de um cuidado continuado 

preventivo junto aos idosos robustos, e para os idosos em risco de fragilização e frágeis, 

através do fomento de estratégias diretivas com vistas a minimizar e ou estagnar o grau de 

fragilidade, com investimento especial em ações que estimulem o fortalecimento da 

musculatura, a saúde mental, em especial a cognição e humor e medidas preventivas e 

recuperadoras junto à doenças crônicas não transmissíveis. 
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Com o atendimento da equipe multiprofissional na zona rural pode-se levar aos idosos 

prevenção uma vez que a equipe faz um rastreio e a indicação de intervenções 

interdisciplinares capazes de melhorar a autonomia e independência do idoso e prevenir o 

declínio funcional, institucionalização e óbito. 
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