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Introdução: Com o processo de transição demográfica, houve mudanças na pirâmide etária 

brasileira, marcadas pelo aumento da expectativa de vida dos idosos e redução das taxas de 

natalidade e mortalidade. Em 2010, a população idosa em nosso país representava 7,3% do 

total da população, aumentando para 10,1% em 2021 e com perspectiva de alcançar 25,4% em 

2060 (IBGE, 2021). Além disso, com o crescimento da população idosa, aumenta-se também 

a quantidade de pessoas que necessitam de auxílio para desempenhar suas atividades vivendo 

em nossa sociedade. Segundo dados da Organização Pan-americana de Saúde, estima-se que 8 

milhões de pessoas com 60 anos ou mais apresentam algum grau de dependência de cuidados 

e, em 2050, a projeção é que esta atinja valores entre 27 e 30 milhões de pessoas na América 

Latina (OPAS, 2019). Diante dessa realidade, evidencia-se a importância da atenção à pessoa 

idosa. Neste contexto, a família torna-se agente protagonista no cuidado físico, na atenção 

psicossocial e no amparo financeiro de seus membros (OLIVEIRA e MIOTO, 2019; 

ARAÚJO e CASTRO e SANTOS, 2018). Dessa forma, faz-se fundamental a orientação dos 

familiares e cuidadores quanto às principais demandas e dificuldades da terceira idade, para 

que a atenção a esta população seja realizada de maneira integral e eficiente. Com esta 

finalidade, foi desenvolvido um instrumento, em forma de cartilha, voltado à instrução de 

familiares e cuidadores quanto ao cuidado com os idosos. Objetivo: este trabalho objetiva 

relatar a construção de uma cartilha instrutiva, voltada àqueles que convivem com idosos, 

sobre temáticas relativas aos riscos de acidentes e quedas, a atenção à aspectos da saúde 

mental, a monitorização e uso de medicamentos, a importância do acompanhamento médico e 

de uma equipe multidisciplinar, além de informar sobre a modalidade de atendimento 

domiciliar. Metodologia: a metodologia deste trabalho pauta-se em um relato de experiência, 

voltado à análise da produção de uma cartilha educativa por discentes e docentes do Curso de 

Graduação em Medicina, do quinto período, das Faculdades Pequeno Príncipe. Este foi 

realizado na unidade curricular de Integração, Ensino e Comunidade, como projeto de 

curricularização da extensão, voltado à disseminação do conhecimento acadêmico para a 

comunidade. O levantamento bibliográfico foi feito por artigos científicos, Cartilha e 

Diretrizes veiculadas pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa produzida pelo Ministério da Saúde. Estas informações foram 

adaptadas a uma linguagem coloquial, voltada para o público-alvo em questão. O design e a 



formatação da cartilha foram feitos por meio do site Canva® e a divulgação ocorreu de 

maneira online, por meio das redes sociais e aplicativos de comunicação, a fim de garantir um 

maior alcance desse material. A avaliação e feedback deste material foi feita por um 

formulário do Google, anexado e veiculado juntamente com a cartilha. Resultados: a 

respectiva cartilha foi desenvolvida em quatro seções, abordando as principais dificuldades 

encontradas no cuidado à pessoa idosa. A primeira seção foi voltada à atenção à saúde mental 

do idoso, uma vez que esta é uma população que, no geral, vivencia com maior frequência 

situações de solidão. Neste contexto social de pandemia, devido ao isolamento social, este 

aspecto agravou-se, tornando-se um tema com maior necessidade de atenção por parte dos 

familiares dos idosos. Assim, nesta seção foram descritos alguns sinais de alerta referentes a 

alterações no comportamento e humor, que podem evidenciar problemas referentes à saúde 

psicológica. Além disso, foram elencadas algumas estratégias de como manter e promover a 

disposição mental e física nesta população. Já na segunda seção, o enfoque foi a 

administração e monitorização dos medicamentos de uso contínuo na terceira idade. Este tema 

tem sua importância pautada na grande prevalência de polifarmácia neste público, além das 

limitações cognitivas que muitas vezes dificultam a correta administração medicamentosa 

pelo próprio idoso. Neste tópico orientamos, com dicas, como os familiares podem tornar 

mais fácil a administração e organização dos medicamentos. A terceira seção tratou sobre o 

cuidado com quedas na terceira idade, uma intercorrência muito frequente na população 

idosa. As quedas podem causar inúmeras limitações físicas e mentais, uma vez que, 

fisiologicamente, os idosos apresentam menor capacidade de se recuperar desses traumas, 

além dos prejuízos emocionais que estas acarretam. Desta maneira, foram fornecidas 

orientações sobre como reconhecer e evitar situações que coloquem o idoso em risco de 

queda. Por fim, na quarta seção, explanamos a importância da visita domiciliar no cuidado à 

pessoa idosa.  Essa população é muito beneficiada pelo atendimento domiciliar, uma vez que 

esta quebra as barreiras da dificuldade de locomoção, promove maior sensação de conforto e 

segurança, além de proporcionar a criação de vínculos positivos com os profissionais de 

saúde. A construção deste material possibilitou, para além da democratização do 

conhecimento científico para a comunidade, a reflexão e o aprendizado referente à atenção à 

saúde da pessoa idosa por parte dos estudantes que a confeccionaram. A principal dificuldade 

na confecção desta cartilha foi o método de veiculação desta, uma vez que, devido ao cenário 

de pandemia, não foi possível a divulgação por material físico presencialmente. Apesar desta 

barreira, a divulgação pelos meios digitais possibilitou um alcance muito maior que o 

esperado, atingindo público de diferentes municípios e estados no território nacional. 

Conclusão: conclui-se, portanto, que a produção de materiais científicos no ambiente 

universitário, contribui para que a comunidade tenha maior acesso a informações confiáveis e 

de qualidade, bem como a difusão e compartilhamento de conhecimentos. No que tange ao 

cuidado à terceira idade, espera-se que a orientação, por meio desta ferramenta, proporcione 

maior conhecimento sobre o tema aos familiares e cuidadores e que, consequentemente, isso 

promova impacto positivo na saúde e qualidade de vida dos idosos com quem convivem.  

PALAVRAS-CHAVE: atenção à saúde do idoso; educação em saúde; extensão comunitária. 
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