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Introdução: Os idosos constituem grande volume nas sociedades atuais; no Brasil, a 

expectativa média de vida ao nascer é de 74 anos, ocupando a 80ª posição no ranking mundial 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) [1]. Este envelhecimento populacional é reflexo 

dos avanços em pesquisas e saúde, e é um processo o qual necessita da consideração de todas. 

Este processo ocasiona mo¬dificações biopsicossociais no indivíduo, que estão associadas à 

fragilidade, levando a maior vulnerabilidade [2]. Assim, alguns quadros fazem-se mais 

corriqueiros no amplo espectro idoso, exemplificando-se com: equilíbrio, osteoporose, 

fraturas e quedas, quadros álgicos múltiplos, saúde bucal, armazenamento de medicamentos, 

além de legislações embasadas em seu estatuto. Em busca de direitos à terceira idade, o 

Estatuto do Idoso representa grande avanço dentro do contexto legal, o qual perpassa pela 

disseminação de cuidados à saúde e busca de qualidade de vida. Além disso, ressalta-se a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a qual preconiza o envelhecimento ativo e 

saudável em sintonia com a perspectiva contemporânea da promoção da saúde [3]. A 

promoção da saúde busca a participação dos diversos atores sociais e a adoção de múltiplas 

estra¬tégias, incluindo a educação, a comunicação e a legislação [1,4]. Nesse contexto, 

insere-se a Educação em Saúde, conduzidos por equipes multiprofissionais, as quais utilizam 

abordagem explicativas sobre temas que envolvem o cuidado dos usuários, proporcionando a 

participação do indivíduo em grupos, favorecendo o aumento do controle de suas vidas, 

transformando a realidade social e políti¬ca para sensibilização sobre os cuidados com a 

saúde [4]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos participantes do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET/Interprofissionalidade em uma ação de Educação 

em Saúde, com temática de “Cuidados ao Idoso” promovida pelo Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família (NASF)-Paraíso dos Pássaros. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato 

de experiência ligado ao Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-

Saúde/Interprofissionalidades), o qual é financiado pelo Ministério da Saúde (MS). O relato 

resultou da vivência de acadêmicos de diferentes áreas da saúde, a saber: biomedicina, 

fisioterapia e terapia ocupacional. A orientação deu-se pelas preceptoras do local, as quais são 

profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional do NASF. A atividade de Educação em 

Saúde, vinculada ao NASF, ocorre uma vez ao mês, abordando temáticas de acordo com o 

levantamento situacional da comunidade, buscando temas que contemplem as demandas mais 

observadas no mês, como já houve de prevenção de quedas diante desse fator, ou também das 

datas preconizadas pelo calendário do ministério da saúde, como hanseníase e saúde mental 

em janeiro, doação de sangue em junho, entre outros. A ação recebe o nome de “Café da 

Manhã com Saúde” em alusão ao horário proposto, e considerando a confraternização com 

alimentos saudáveis ocorrida logo após as dinâmicas. O local da atividade foi uma das salas 

de reuniões da Unidade Municipal de Saúde (UMS) Paraíso dos Pássaros, no dia 07/10/19, 

das 8:00 às 10:00 horas. O público ouvinte foi composto por 20 participantes, ligados ao 

projeto “Mexa-se pela Vida”. Este projeto configura-se pelo aconselhamento e esclarecimento 
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sobre o processo de envelhecimento, apresentando meios para práticas e exercícios que visam 

a prevenção e promoção de saúde. Assim, as dinâmicas favorecem o bem-estar no cotidiano 

dos indivíduos, sendo abertas aos usuários cadastrados na rede municipal de saúde, os quais 

são avaliados regularmente pela equipe do NASF. No mês de outubro, houve a ação chamada 

de “Café da Manhã com Saúde”, esta obteve 20 participantes, entre idosos e adultos, abordou 

como temática o envelhecimento, já que no dia 1 de outubro é comemorado o dia 

internacional do idoso. Nesse contexto, foram realizadas apresentações com algumas 

temáticas existentes na caderneta do idoso, como estatuto do idoso, saúde bucal, 

armazenamento e uso de medicamentos, além de hábitos saudáveis. A explanação das 

informações de cada categoria era feita após jogos interativos, a fim de, primeiramente, obter 

o conhecimento já existente entre eles e, em seguida, confirmar ou negar algumas afirmativas 

e complementar falas. Em seguida, houve distribuição das cadernetas para quem não possuía e 

foi reforçado que nela havia resumidamente as principais informações que foram abordadas 

durante a ação. Feito isso, foi disponibilizado um momento para que os participantes 

pudessem tirar dúvidas, compartilhar experiências e desfrutar do café da manhã saudável. 

Resultados: A adesão do público às dinâmicas mostrou-se satisfatória, com respostas e 

inícios de debates durante as explicações dos mediadores. Percebeu-se o interesse e 

colaboração a partir de perguntas, denotando dúvidas frequentes sobre os temas abordados. 

Além disso, a possibilidade do compartilhamento em grupo estimulou a troca de experiências, 

mudando a percepção dos participantes sobre estar a assistir uma palestra, na qual seriam 

passivos da informação. Dessa forma, possibilitou-se um espaço de escuta, não havendo 

julgamentos ou avaliações, estimulando as mudanças de rotina gradativas a fim de que estas, 

dentro da realidade deles, pudessem incorporar os repasses dos profissionais e acadêmicos na 

ação. No que concerne ao tema mais explorado pelos idosos, este se volta para o uso, 

manuseio e armazenamento de medicamentos. Logo, à medida que as informações eram 

explanadas, como sobre os prejuízos de partir um comprimido ou deixar medicamento de uso 

tópico perto dos orais favorecendo intoxicação, os idosos se identificavam nas simulações e 

referiam que iriam alertar os familiares e reorganizar a casa. Além dos fatos enfatizados, a 

ação realizada evidencia a necessidade de frequência destas educações comunitárias para 

conscientização da população, particularmente os idosos, acerca de seus direitos civis, 

cuidados com a própria saúde e higiene, importância da manutenção de hábitos saudáveis e 

outros aspectos inerentes à vivência social do idoso. Assim, esta necessidade foi corroborada 

pelas dúvidas básicas dos participantes e dificuldade para responder questionamentos 

apresentados de forma lúdica durante a atividade. Ademais, ressalta-se como resultado das 

ações mensais, o maior vínculo entre usuários e serviços de saúde, e a formação destes 

usuários como multiplicadores de informação entre a própria rede de vínculo. Conclusão: 

Esta vivência proporcionou a compreensão sobre a importância da abordagem 

multiprofissional como um grande avanço para promoção e prevenção da saúde do idoso, 

através da integração dos conhecimentos de acadêmicos de áreas diferentes. Entretanto, 

denota-se a necessidade de ampliação destas ações para manutenção de educação permanente 

em saúde dos idosos, como forma de promoção da saúde efetiva e contínua, estas sempre 

levando em consideração o contexto dos indivíduos inseridos na proposta. 

 

Descritores: Atenção primária à saúde, Educação em saúde, Promoção da saúde. 
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