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Resumo: as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão relacionadas ao envelhecimento e podem causar 
impacto na funcionalidade e autonomia do idoso. São necessárias ações de saúde voltadas à modificação e 

promoção de hábitos saudáveis, acompanhamento e monitoramento. Objetivo: relatar a atuação dos residentes 

no ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis. Metodologia: estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, conduzido com 32 idosos no primeiro semestre de 2019. A implantação do projeto de extensão deu-

se por intermédio da interação do Programa de Residência Multiprofissional de um hospital de ensino dos 

Campos Gerais e o ambulatório. A equipe compreendeu dentista, enfermeiras, farmacêuticos, fisioterapeuta, 

assistente social e preceptores. Houve aprovação pelo Comitê de Ética, CAAE nº 69738617.6.0000.5689. 
Resultados: o fluxo de atendimento iniciava com agendamento de idosos com DCNT. Ao atendimento, era 

realizada consulta gerontológica com rastreio cognitivo, sinais vitais, exame físico, risco de quedas e avaliação 

do estado nutricional. O atendimento multidisciplinar compreendeu: avaliação de lesões de pele, medicamentos, 

condição respiratória e funcional, anamnese social, condição bucal e exame clínico médico. Ao final, eram 
discutidas as intervenções. Conclusões: as ações desenvolvidas têm propiciado à equipe à percepção ampliada 

do indivíduo idoso, por meio de diferentes conhecimentos e troca de experiências.   
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Ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis: atuação multidisciplinar ao 

idoso. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 

PÚBLICO-ALVO  

Idosos portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) com 

necessidade de acompanhamento encaminhados de pós alta hospitalar ou UBS. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis de um hospital de ensino dos 

Campos Gerais, no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018. 

JUSTIFICATIVA 

A transição demográfica, caracterizada pelo aumento da expectativa de vida, implica 

diretamente nos aspectos epidemiológicos. Atualmente, somente os países subdesenvolvidos 

mantêm altos índices de doenças transmissíveis. No entanto, espera-se que até 2030, grande 

parte dos países tenha alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 2016). 

No Brasil, as DCNT correspondem a cerca de 75% das causas de morte (MALTA et 

al., 2017). No Paraná, na última década, essa classe de doenças foi responsável por 59% do 

total de mortes, sendo que 43% desses óbitos ocorreram em indivíduos com idades entre 30 e 

69 anos (PARANÁ, 2018). 

Portanto, ações de saúde multiprofissional com enfoque interdisciplinar, voltadas à 

modificação e promoção de hábitos saudáveis, redução dos fatores de risco, acompanhamento 

e monitoramento dos pacientes são relevantes a essa população.  

 

OBJETIVOS 

Relatar a atuação dos residentes no ambulatório de doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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METODOLOGIA 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre as características 

sociodemográficas e clínicas de idosos acompanhados, bem como as atividades desenvolvidas 

no ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis de um hospital de ensino dos Campos 

Gerais, no primeiro semestre de 2019. 

A implantação do ambulatório multiprofissional deu-se por intermédio da interação 

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso e o serviço ambulatorial da 

instituição no ano de 2017. A equipe foi composta por 12 profissionais de diversas áreas: seis 

enfermeiras, duas assistentes sociais, dois farmacêuticos, um cirurgião dentista e uma 

fisioterapeuta, todos vinculados à residência. Atuaram como preceptores um profissional 

médico e uma enfermeira, ambos docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Os indivíduos atendidos no ambulatório deveriam ter idade igual ou superior a 60 

anos, possuir alguma doença crônica não transmissível, com necessidade de acompanhamento 

e ser encaminhado pelo serviço de Clínica Médica, após alta se hospitalizado ou via Unidade 

Básica de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, CAAE nº 

69738617.6.0000.5689. 

RESULTADOS 

Trinta e dois idosos foram acompanhados pela equipe multiprofissional no período 

de 14 meses. Houve predomínio de mulheres (34,4%), com idade entre 70-79 anos (37,5%).  

Quanto ao desfecho, dos 32 idosos atendidos, 02 receberam alta do ambulatório, 01 não 

compareceu mais às consultas, caracterizando desistência, e 01 foi a óbito no período. 

Dentre as doenças previamente diagnosticadas, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e Diabetes Mellitus (DM) foram as mais prevalentes acometendo 75% e 46,8% dos 

idosos. A maioria (53,1%) dos idosos atendidos possuía de 02 a 03 doenças crônicas, o que 

enfatiza a característica de multimorbidade (GONÇALVES, 2018). 

 

Descrevendo o atendimento no ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis 

O atendimento ambulatorial era realizado em equipe multiprofissional e estruturado 

por estações que compreendiam, respectivamente, avaliação gerontológica, consulta de 

enfermagem, farmacêutica, odontológica, fisioterapêutica e do serviço social. A consulta 

médica era a última a ser realizada. Depois de efetivado o atendimento de toda a equipe 

multiprofissional, procedia-se a discussão do caso para estruturação do plano terapêutico 
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singular do idoso. O atendimento de cada paciente no ambulatório durava em média uma 

hora. 

Na estação da consulta gerontógica os idosos eram investigados acerca da condição 

cognitiva por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM); nutricional, pelo Mini 

Avaliação Nutricional (MAN); do humor, com a Escala de Depressão Geriátrica – GDS. 

Finalizada a avaliação gerontológica, o idoso passava pela consulta da enfermagem, 

que contemplou: verificação de sinais vitais; exame físico geral e avaliação de risco para 

lesões, informações fundamentais à identificação da necessidade e construção das prioridades 

de cuidados do idoso. Ainda, nas situações em que o paciente apresentava sinais de lesão, os 

residentes enfermeiros já realizavam de imediato plano de intervenção, bem como orientações 

individuais e junto aos seus familiares sobre o manejo da lesão.  

A atenção farmacêutica consistia na identificação do perfil farmacoterapêutico dos 

idosos, identificando e fornecendo orientações para prevenção de problemas relacionados ao 

uso de medicamentos, como baixa adesão, interações, reações adversas e automedicação.  

O atendimento em fisioterapia tinha como objetivo, verificar por meio de exame 

físico aspectos como: força muscular, equilíbrio, marcha, flexibilidade e fatores de risco para 

quedas baseados na detecção de suas incapacidades, além de avaliar aspectos respiratórios em 

sua anamnese, com vistas a traçar estratégias de cuidado e medidas de prevenção. 

Já o atendimento prestado pelo cirurgião-dentista perfazia o exame clínico 

odontológico (extrabucal e intrabucal), com direcionamento de medidas de prevenção e/ou 

tratamento. Na constatação da necessidade de atendimento odontológico, ofertava-se esse 

serviço no ambulatório próprio da odontologia, também situado no mesmo local, em outro 

momento. Nesse momento de avaliação, o cirurgião-dentista aproveitava para 

instrumentalizar e empoderar o paciente e familiares quanto aos cuidados em saúde bucal, 

principalmente quanto a higiene da cavidade oral e da prótese, doença periodontal e halitose. 

As assistentes sociais realizavam anamnese social, identificando vulnerabilidades 

sociais, orientações e encaminhamentos cabíveis. Embora o serviço social no âmbito da saúde 

seja algo pouco difundido na literatura, no aspecto prático a atuação dessas profissionais vem 

para somar e fortalecer o olhar biopsicossocial sobre o indivíduo, o que no passado configura-

se em ação somente biologista e tecnicista.  

 Por fim, o idoso era avaliado pelo profissional médico, por meio de avaliação global, 

solicitação e verificação de exames, prescrição de fármacos e juntamente com a equipe 
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multiprofissional, idoso e familiar determinava o plano de cuidado a ser estabelecido, 

mediante o que foi avaliado por todos os profissionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho promovido no Ambulatório de DCNT tem contribuído para que a equipe 

multiprofissional de residentes amplie sua percepção quanto ao cuidado ao indivíduo idoso, 

por meio da troca de experiências entre os membros, evidenciado pela interdisciplinaridade. 

Espera-se que esse relato possa contribuir no fortalecimento ao novo modelo de atenção à 

saúde do idoso, direcionada às necessidades específicas desse segmento etário.  
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