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 RESUMO 

 

Introdução: Muitas pessoas idosas podem ser acometidas por doenças e agravos crônicos 

não transmissíveis (DANT) configurando estados permanentes ou de longa permanência nos 

quais requerem acompanhamento constante, uma vez que, em razão da sua natureza, não 

apresenta cura. As condições crônicas tendem a se manifestar de forma expressiva em idades 

mais avançadas, estando geralmente associadas ao acometimento de comorbidades. Podem 

também gerar um processo de fragilidade e incapacidade, afetando a funcionalidade das 

pessoas idosas e dificultando suas habilidades no desempenho de atividades cotidianas de 

forma independente. Ainda que não sejam fatais, essas condições geralmente tendem a 

comprometer de forma significativa a qualidade de vida dos idosos (Ministério da Saúde, 

2006). A autoconfiança na organização do cuidado profissional e/ou informal e na gestão da 

saúde no ambiente doméstico, além da clareza dos cuidados disponíveis correspondem 

alguns dos fatores que modulam a percepção de controle pelas pessoas idosas a respeito de 

seus cuidados em saúde (Souza, Giacomin e Firmo, 2020). Estabelecer uma boa relação com 

amor, carinho e afeto para com uma pessoa idosa é o primeiro passo para o desenvolvimento 

de uma velhice saudável e plena. Além disso, uma comunicação eficaz é fundamental no 

processo de estabelecimento de confiança entre os idosos e os que os cercam, sejam eles, 

cuidador, médicos, amigos, etc, pois na comunicação existem diversos fatores que podem 

afetar a compreensão, principalmente os idosos, tornando as informações equivocadas e mal 

interpretadas. Para facilitar o processo de comunicação e minimizar os problemas de 

retenção, inúmeros estudos recomendam o uso de material escrito, em conjunto com as 

informações verbais (Nakamura e Almeida, 2018). Objetivos: Apresentar um manual de 

habilidades direcionado para o bom cuidado e tratamento de idosos. Metodologia: A 

elaboração do manual ocorreu durante a disciplina de Estudos de Casos e Exames 

Laboratoriais no Adoecimento Humano (CELADH), ofertada aos graduandos em Farmácia 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em uma das aulas cujo tema foi Saúde do Idoso, 

os alunos foram chamados a desenvolver um produto relacionado ao tema através da 



prototipação, processo no qual se desenvolve um produto mínimo viável (MVP), sendo este 

utilizado para simulações e testes de um produto ou um serviço antes do lançamento dos 

mesmos. O manual intitulado “Manual de Habilidade: Cuidando e tratando bem de um 

idoso” foi elaborado baseado na sequência de etapas que foram divididas em: definição do 

tema (etapa preliminar), pesquisa bibliográfica (etapa conceitual), estratificação dos tópicos 

que irão compor o manual e detalhamento das informações distribuídas no corpo do texto. O 

conteúdo do manual foi produzido utilizando uma linguagem acessível para a população de 

idosos com a utilização de uma quantidade reduzida de termos técnicos focando em 

explicações didáticas e fáceis de serem compreendidas. Para que isso fosse possível, houve 

preocupação em elementos como: layout, formato da linguagem, o tipo e tamanho da grafia 

escolhida, além da parte de organização e ilustração gráfica. Resultados: Em destaque no 

manual, é abordado sobre a necessidade de se estabelecer uma relação de afeto para com uma 

pessoa idosa para que a relação de cuidado funcione melhor. Além disso, outros assuntos 

foram citados e correspondem sobre a necessidade de realização contínua de avaliações 

físicas e cognitivas do idoso envolvendo desde a divição de tarefas de casa com os parentes 

até mesmo a promoção do acompanhamento médico adequado ao idoso. Cuidados 

indispensáveis foram priorizados durante a elaboração do manual e neles estão inseridos os 

cuidados com a higiene bucal e o estabelecimento de rotinas do idoso durante o período da 

manhã, tarde e noite na tentativa de manter e estimular a autonomia dos idosos durante a 

habilidade de executar funções relacionadas à vida diária. Um aspecto muito importante e 

que não poderiam deixar de ser mencionado, é o fato da função neurológica decair  com o 

envelhecimento, tornando mais difícil, para os idosos, manter uma boa execução nas 

modalidades que requerem níveis elevados de coordenação e de tempo de reação (Caixeta; 

Teixeira., 2014). Pensando nisso, o manual disponibilizou uma série de atividades e jogos 

que envolvem habilidades relacionadas a atenção, concentração, memória, ritmo, raciocínio e 

sequências lógicas. Para que o manual se tornasse uma via facilitadora aos idosos e aos seus 

cuidadores, os fatores de legibilidade e leiturabilidade foram levados em consideração e 

colocados como prioridade durante o seu processo de elaboração. Conclusão: Gerenciar o 

cuidado das pessoas idosas exige bastante comprometimento, pois  os idosos apresentam 

características peculiares quanto à apresentação, instalação e desfecho dos agravos em saúde, 

traduzidas pela maior vulnerabilidade a eventos adversos. A construção de materiais 

educacionais voltados para os idosos possui uma capacidade de contribuir para a melhoria do 

cuidado prestado e melhoria da qualidade de vida, uma vez que distribui a sobrecarga do 

cuidador através do estímulo a independência da pessoa idosa com as atividades propostas no 

manual de habilidades em questão.  
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