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Resumo: Com o crescente envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, os serviços de 

saúde enfrentam o desafio de promover atenção de forma integral à população idosa Objetivo: retratar sobre a 

implantação da caderneta de saúde do idoso junto aos idosos de uma comunidade rural. Metodologia: a 

implantação da caderneta se dá através projeto de extensão intitulado “Atuação da residência multidisciplinar em 

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

em âmbito domiciliar após avaliação multidimensional da equipe. Enfatiza a prevenção de agravos com o intuito 

de promover a independência ao idoso. Resultados: O uso da caderneta permite ao idoso mais autonomia, 

independência e satisfação com a sua saúde. Facilita a comunicação entre os serviços de saúde, a residência 
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multiprofissional, o idoso e sua família. Orienta os mesmo ao autocuidado, promovendo melhor qualidade de 

vida. Conclusão:A implantação da caderneta tem contribuído de maneira positiva para facilitar a comunicação 

entre os profissionais da rede de atenção a saúde. Oportuniza melhora na condição de saúde, auxiliando na 

construção de um envelhecimento ativo e saudável. Contribui para redução de danos e fragilidades ou 

incapacidades buscando promover, manter e/ou restaurar a saúde do idoso. 

Palavras-chave: Idoso.  Saúde.  Relações Comunidade-Instituição. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitário. 

PROJETOS VINCULADOS 

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

Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC)”.  

PÚBLICO-ALVO  

Indivíduos com 60 anos ou mais, da zona rural região de Itaiacoca em Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitário. 

JUSTIFICATIVA 

Com o crescente envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, os 

serviços de saúde enfrentam o desafio de promover atenção de forma integral à população 

idosa (PARANÁ, 2017). A adição de anos vividos contribui para o aumento da demanda aos 

serviços. Esta ocorre em função do aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) e incapacidade física, que podem comprometer a capacidade funcional e qualidade 

de vida desta população (NUNES, 2017). 

O processo do envelhecimento traz consigo o desafio de viver mais, com qualidade de 

vida e de forma mais saudável (MARI, 2016). Quando se refere a idosos que vivem em zona 
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rural, os desafios de promover autonomia e independência são ainda maiores, visto que para 

muitos, o acesso aos bens e serviços de saúde são dificultados, pela própria distribuição 

geográfica que se encontram e pelo acúmulo de desigualdades vivenciadas durante a vida 

(GRDEN et al., 2019). 

No que tange o cuidado ao idoso, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

do Idoso vislumbrou o CRUTAC (Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária), espaço 

compartilhado entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a secretaria municipal de 

saúde de Ponta Grossa, Paraná, com uma oportunidade de prestar assistência de forma direta, 

promovendo melhor qualidade de vida, autonomia, independência e um viver mais saudável, 

através do projeto de extensão intitulado: “Atuação da residência multidisciplinar em saúde 

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

Pensando em melhor atender a população idosa desenvolveu-se então a “caderneta de 

saúde do idoso” com o propósito de qualificar a atenção ofertada, através do manejo correto 

da saúde da pessoa idosa. Trata-se de um instrumento estratégico de qualificação, que integra 

um conjunto de iniciativas para promover melhor qualidade de vida, além de permitir o 

acompanhamento das condições de saúde e demais aspectos que possam interferir no bem 

estar. 

OBJETIVOS 

Retratar sobre a implantação da caderneta de saúde do idoso junto aos idosos de 

uma comunidade rural no município de Ponta Grossa, com o objetivo de auxiliar na 

construção de um envelhecimento saudável, promovendo maior autonomia e independência 

ao idoso. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho retrata sobre a implantação da caderneta de saúde do idoso através 

projeto de extensão intitulado “Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no 

Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC)” do Departamento 

de Enfermagem e Saúde Pública e Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e conta com a participação de residentes 



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 

multiprofissionais em saúde do idoso, (enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, 

assistentes sociais), agentes universitários e professores.  

O projeto ocorre todas as quintas feiras pela manhã. As visitas domiciliares são 

acompanhadas das agentes comunitárias de saúde. O seu processo de implantação se inicia 

com identificação do idoso, características sociais, familiares e de saúde, e são alimentados 

durante as consultas após avaliação multidimensional da equipe.  

A caderneta visa potencializar a comunicação efetiva entre profissionais da saúde da 

rede de atenção à saúde, os Residentes Multiprofissional em Saúde do Idoso, o idoso e sua 

família. Contribui para a organização do processo de trabalho e otimização das ações, pois 

nela contém dados fundamentais sobre a condição clinica de saúde de cada individuo como: 

morbidades preexistentes, uso de medicamentos, escala para rastreio de declínio cognitivo, 

avaliação da fragilidade e tabelas para acompanhamento de diabéticos e hipertensos. 

RESULTADOS 

Esta ferramenta contempla instrumentos de avaliação específicos para as pessoas 

idosas, facilitando a condução do atendimento pelo profissional. Através da aplicação destes 

instrumentos, os residentes vislumbram a caderneta como oportunidade de oferecer ao idoso 

mais autonomia, independência e satisfação com a sua saúde. 

A caderneta a pessoa idosa é uma estratégia que permite planejar o cuidado a partir 

das necessidades individuais, cuidados que necessitam e capacidade funcional.  Após esta 

avaliação são realizadas orientações de âmbito geral como prevenção de quedas, vacinação, 

alimentação saudável, saúde bucal, dentre outros pontos relevantes, e outras direcionadas de 

acordo com as necessidades individuais, que auxiliam na recuperação e na manutenção das 

capacidades funcionais. Orienta o idoso ao autocuidado na medida em que pode visualizar sua 

própria trajetória de saúde, tomando decisões para mantê-la da melhor forma possível. Para os 

familiares e cuidadores esta ferramenta torna-se um recurso importante para a qualificação do 

cuidado diário. 

Dentre os cuidados oferecidos destacam-se as medidas de prevenção de novos agravos 

de saúde que podem comprometer a capacidade funcional, e a redução de danos, com o intuito 

de resgatar a independência do idoso (GRDEN et al., 2019). As visitas e o diálogo contribuem 

para o desenvolvimento de vínculo e confiança entre a equipe multiprofissional de residentes 
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com os idosos, e permite o acompanhamento longitudinal das condições de saúde. Para os 

residentes a caderneta tornou-se um instrumento fundamental para avaliação que permite 

identificar as vulnerabilidades e singularidades desta população, viabilizando intervenções 

mais eficazes.  

Todo o contexto de avaliação e orientação encontra-se descrito na caderneta de saúde 

do idoso, que é alimentada durante as atividades desenvolvidas e entregue ao idoso no final, 

como sendo o seu documento em saúde. 

A caderneta instrumento auxiliar das práticas em saúde, ainda que recente, tem 

atingido de fato ao que se propõe um veículo efetivo de comunicação na rede de atenção em 

saúde, de monitoramento e educação em saúde. Ao realizar a entrega junto ao idoso, ele 

sente-se gratificado, pois reflete nela o cuidado exposto pela equipe e para além, ferramenta 

de desenvolvimento pessoal e de autocuidado, capaz de transmitir valores e impulsionar 

mudanças no comportamento (Figura 03). 

 

Figura 02. Caderneta de Saúde do Idoso. Figura 03. Orientação de exercícios físicos a serem 

realizados em domicílio uso disponíveis na cartilha. 

Fonte: arquivo pessoal dos autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a implantação da caderneta tem contribuído de maneira positiva para 

facilitar a comunicação entre os profissionais da rede de atenção a saúde. Além de promover 

praticas de saúde reabilitadoras, através de exercícios e orientações. Viabiliza e oportuniza 

melhora na condição de saúde, auxiliando na construção de um envelhecimento ativo e 

Figura02 Figura 03 
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saudável. Contribui para redução de danos e fragilidades ou incapacidades, sempre buscando 

promover, manter e/ou restaurar a saúde do idoso. 
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