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Introdução: O processo de envelhecimento é um fenômeno que atinge todas as pessoas e está 

relacionado a um conjunto de alterações que envolvem fatores sociais, psicológicos e 

biológicos e que decorrem ao longo da vida. Acarreta mudanças na vida de uma pessoa que 

podem estar associadas a doenças crônicas, a diminuição da capacidade funcional, as trocas 

de papeis nas relações familiares, aos déficits cognitivos e as doenças crônico-degenerativas 

que prevalecem nesta fase da vida, a prejuízos afetivos e psicológicos [1]. Diante de todos 

esses aspectos intrínsecos à saúde do idoso é necessária a atuação de uma equipe de saúde 

habilitada para trabalhar de forma multiprofissional visando o cuidado integral do paciente. 

Entende-se que atuação multiprofissional é uma modalidade de trabalho que se baseia na 

comunicação e no diálogo para a troca de saberes técnicos entre diversos profissionais de uma 

equipe de saúde em prol do paciente [2]. Assim, a residência multiprofissional em saúde do 

idoso surge com o objetivo de formar profissionais para uma atuação diferenciada dentro do 

SUS e tem como foco capacitar os profissionais de saúde para atuação interdisciplinar, para o 

trabalho em equipe, com foco na educação permanente [3]. A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

apresenta como proposta que a formação e o desenvolvimento dos profissionais ocorram de 

forma descentralizada, transdisciplinar e ascendente afim de proporcionar a troca de saberes 

no espaço de trabalho. Baseia-se na aprendizagem significativa através da reflexão e 

problematização da realidade das práticas de saúde englobando todos os saberes com o 

objetivo de buscar a construção e reconstrução do conhecimento, buscando articular a 

integração entre ensino, serviço e comunidade [3]. Objetivos: Analisar como a aula 

multiprofissional da residência em saúde do idoso, enquanto proposta de educação 

permanente em saúde, pode ser uma ferramenta de ensino e aprendizagem em saúde visando 

proporcionar uma formação do profissional do SUS para o cuidado integral do paciente. 

Descrição da Experiência: A aula multiprofissional da residência em saúde do idoso ocorre 

no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) localizado na cidade de Belém do 

Pará. É coordenada pelo Dr. Karlo Edson Carneiro Santana Moreira, médico geriatra, e ocorre 

uma vez por semana, tendo a participação dos residentes do primeiro ano do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da UFPA que inclui profissionais de 

fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, serviço social, psicologia, nutrição e enfermagem. 

Cada aula aborda uma temática seguindo um cronograma anual construído pelos residentes do 

segundo ano do programa. É fundamentado em torno de temas que envolvem a saúde do 

idoso e que abrangem a atuação de todas as áreas profissionais do referido programa de 

residência. Em 2019 os temas abordados foram respectivos ao contexto da atuação 

multiprofissional dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre eles: introdução a 

gerontologia e epidemiologia do envelhecimento; envelhecimento ativo; síndromes 

geriátricas; teorias do envelhecimento; humanização; fragilidade e funcionalidade; síndrome 
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metabólica; idosos nas diversas modalidades de atenção; doença de Parkinson; idoso, família 

e cuidador; violência contra o idoso; doenças do trato intestinal; sarcopenia e lesão por 

pressão; depressão e ansiedade; idoso e relações de gênero; políticas públicas voltadas para as 

pessoas idosas; avaliação multidimensional do idoso; doenças osteomioarticulares; doenças 

do sistema urinário e renal; doenças hepáticas; sexualidade na terceira idade e infecções 

sexualmente transmissíveis; delirium; demências (Alzheimer); doenças cardiovasculares no 

idoso; doenças pulmonares; bioética, finitude e cuidados paliativos; polifarmácia e estudos de 

casos. As aulas eram ministradas por categorias profissionais de acordo com a temática da 

semana seguindo o calendário anual pré-estabelecido. Os residentes tinham autonomia para 

organizarem a aula decidindo o material a ser utilizado, a didática aplicada para o ensino e 

tendo a liberdade para trazerem um convidado para ministrar a aula quando julgassem 

necessário. As aulas variavam entre o modelo expositivo, roda de conversa e estudo de caso, 

em muitos momentos sendo aplicada atividade ao final da aula para compartilhamento do que 

foi compreendido acerca do tema abordado, abrindo espaço para discussão, esclarecimento de 

dúvidas, contribuições, indicação de novos referenciais teóricos e compartilhamento de 

experiências práticas sobre a temática. Resultados: Como resultado pode-se apontar que a 

aula multiprofissional da residência em saúde do idoso contribuiu para o aprimoramento de 

conhecimentos acerca da atuação teórico-prática do profissional de saúde com inserção no 

SUS, com foco no paciente idoso. Além disto, auxilia o profissional na percepção de seus 

limites e possibilidades de atuação, abrangendo o conhecimento acerca da atuação de outras 

categorias profissionais, reconhecendo a importância da interdisciplinaridade para um 

atendimento integral à saúde do paciente. Também colabora para uma atuação mais eficiente 

nos cenários de prática dos residentes. Por conseguinte, também possibilitou que o residente 

obtivesse conhecimento teórico-prático na área de ensino por este precisar se aprofundar nas 

temáticas para preparar as aulas a serem ministradas. Auxiliou também no aprimoramento das 

habilidades de comunicação grupal, reflexão crítica sobre a prática, troca de saberes, e o 

treino da escrita científica. Assim, a aula multiprofissional da residência em saúde do idoso se 

constitui como uma forma de educação permanente em saúde que possibilita que o residente 

possa estar capacitado a atuar como profissional junto a uma equipe de saúde multidisciplinar 

frente aos desafios e possibilidades que o contexto do SUS oferece. Conclusão: O envelhecer 

humano é um fenômeno natural da vida que está relacionado a um conjunto de mudanças que 

afetam as esferas biológica, social e psicológica de uma pessoa, ocasionando em uma 

necessidade de adaptação frente aos novos desafios que perpassam essa fase da vida. No 

processo de adoecimento e hospitalização todas essas mudanças são exacerbadas e para que a 

saúde do paciente idoso seja contemplada de forma integral é necessário a atuação de 

profissionais das mais diferentes áreas que possam auxiliar o paciente durante esse processo. 

Para isso, é necessário que os profissionais saibam trabalhar dentro de uma equipe 

multiprofissional no contexto do SUS, tendo conhecimento claro a respeito dos limites e 

possibilidades de cada categoria profissional e sobre o quanto as ações em conjunto podem 

aumentar os benefícios ao paciente gerando uma atuação efetiva frente as demandas 

apresentadas. Diante disto conclui-se que a aula multiprofissional em saúde é uma forma do 

residente adquirir conhecimento teórico-prático para uma atuação com qualidade dentro dos 

cenários de prática, gerando melhorias nos serviços de saúde que assistem os cidadãos 

usuários do SUS. 

 

Descritores: Residência, Aula multiprofissional, Educação permanente em saúde. 

 

 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

Referências: 
 

1 – Fechine BRA, Trompieri N. O processo de envelhecimento: as principais alterações que 

acontecem com o idoso com o passar dos anos. Revista científica internacional. Ed. 20. 

Vol. 1. Art. N°7. Ceará. 2012. 106 - 194. 

2 – Mendes LC, Matos LP, Schindler MF, Tomaz M, Vasconcellos SC. Relato de experiência 

do primeiro ano da residência multiprofissional hospitalar em saúde, pela ótica da 

Psicologia. Rev. SBPH vol.14 no.1, Rio de Janeiro. 2011. 125 - 141. 

3 – Silva CT, Terra MG, Kruse MHL, Camponogara S, Xavier MS. Residência 

multiprofissional como espaço intercessor para a educação permanente em saúde. Texto 

Contexto Enferm, Terra MG. 2016. 01 - 09. 

 


