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RESUMO 

Estudos mostram que nossa população está envelhecendo e a expectativa de vida tem aumentado e 

esse fenômeno tem acarretado numa maior taxa de idosos com doenças crônicas e algumas 

incapacidades físicas. Diante deste contexto e verificada a inexistência de um trabalho focado nos 

idosos, viu-se a necessidade de instituir grupos de idosos para práticas educativas que contribuam para 

um envelhecimento ativo e saudável através de palestras e oficinas destinadas aos idosos e 

cuidadores/familiares em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) local e 

envolvendo a equipe de saúde, inclusive contando com o apoio NASF (Núcleo de Assistência à Saúde 

da Família). Espera-se que o contato com o idoso tenha um componente educativo e preventivo para 

as afecções e demais problemas de saúde que comumente afetam a população idosa assim como uma 

boa aceitação quanto à prática de bons hábitos adquiridos e replicados na sua rotina em seu domicílio. 

 

Palavras-chaves: indicadores de saúde; idoso; promoção à saúde. 

 

ABSTRACT 

Studies show that our population is aging and life expectancy has increased and this phenomenon has 

resulted in a higher rate of elderly people with chronic diseases and some physical disabilities. Given 

this context and verified the inexistence of a work focused on the elderly, it was necessary to establish 

a group of elderly people for educational practices that contribute to an active and healthy aging through 

lectures and workshops aimed at the elderly and caregivers / family members in partnership with the 

CRAS (Center for Reference of Social Assistance) and involving the health team, including the NASF 

(Family Health Assistance Center). It is expected that the contact with the elderly user has an 

educational and preventive component for the affections and other health problems that commonly affect 

the elderly population as well as a good acceptance regarding the practice of good habits acquired and 

replicated in their routine at home. 

Keywords: health indicators; old man; health promotion. 
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 INTRODUÇÃO 

A cidade de Petrolina está situada no estado de Pernambuco, Região Nordeste do país, 

distante 712km de Recife, capital estadual. Possui uma extensão territorial de 4.561,872km². Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017 sua população foi estimada em 

343.219 habitantes, sendo o quinto maior município de Pernambuco e o segundo do interior 

pernambucano. Sexto município mais rico de Pernambuco, foi apontada como uma das 20 cidades 

brasileiras do futuro na edição nº 2180 da Revista Veja, do dia 01 de setembro de 2010. Com o melhor 

índice de saneamento básico do Nordeste, Petrolina conta com 95% de coleta de esgoto e 100% de 

tratamento do que é coletado (IBGE, 2014). 

Levando em consideração os aspectos pertinentes a Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB), faz-se uma análise comparativa com o meu atual local e processo de trabalho com o 

preconizado pela Política Nacional da Atenção Básica. A modalidade de serviço de saúde é o 

Ambulatório Multiprofissional Especializado (AME).  O AME Plínio Amorim possui duas equipes de 

Saúde da Família com uma população adscrita que não supera 3.000 habitantes por equipe conforme 

o recomendado pela PNB que sugere uma população de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe de Saúde 

da Família, formando assim, um vínculo com a pessoa/família e coletividade.  A população atendida, 

em sua maioria é de zona rural e parte dela, peri-urbana. Existe uma demanda espontânea diária que 

supera a demanda agendada e isto se deve à localização da AME ser próxima à BR 407 e à sua 

proximidade com municípios vizinhos. Todos os pacientes sendo eles agendados ou de demanda 

espontânea têm sua queixa ouvida na sala de acolhimento para posterior seguimento do caso, que 

poderá ser um agendamento ou atendimento imediato. 

O AME Plínio Amorim Possui infraestrutura e ambiência de acordo com o recomendado pela 

PNAB. Entende-se isso como um avanço nos serviços de saúde, pois infelizmente ainda vemos muitas 

estruturas sucateadas prestando assistência à comunidade. Em relação aos atendimentos percebemos 

diariamente que a demanda espontânea sempre supera a demanda programada; agendada. Isso se 

deve ao fato de muitos pacientes de outras áreas procurarem o serviço para um atendimento imediato, 

e isto tem prejudicado a qualidade do atendimento de cuidado continuado/ programado da comunidade 

adscrita. Visto que todos os pacientes que chegam à unidade tem sua queixa ouvida e posteriormente 

à verificação de sinais vitais ele é ouvido por um profissional de saúde, independente de sua origem, 

isso faz com que a equipe atenda muito além do número de pacientes pelo qual ela é responsável.  

O Diagnóstico dos indicadores de saúde do município de Petrolina é importante para medir a 

qualidade de desempenho do quesito saúde para promover as melhores condições para seus 

munícipes. 

A análise comparativa dos indicadores de mortalidade do referido município, nos anos de 2013 

e 2017, indica que a Taxas Bruta de Mortalidade se manteve praticamente inalterada de um ano para 

o outro, 6,5 e 6,6 óbitos por mil habitantes respectivamente. Estes resultados encontram-se dentro dos 

limites aceitáveis que seria entre 6 e 12 óbitos por 1.000 habitantes. A taxa Bruta de Natalidade 

apresentou uma queda, em 2013 foi de 15,4 nascidos vivos por mil habitantes para 14,5 nascidos vivos 

por mil habitantes em 2017. Estes resultados estão em consonância com os dados vistos de um modo 
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geral por vários países, inclusive no Brasil, que mostram uma queda na taxa de natalidade e o 

aumentado da longevidade da população (DATASUS, 2018). 

Pode-se observar que houve um aumento da taxa de mortalidade infantil comparando-se os 

anos de 2013 com o ano de 2017. Onde a taxa de mortalidade infantil em 2013 foi de 18,4 óbitos por 

mil nascidos vivos e em 2017 foi de 23,8 óbitos por mil nascidos vivos. Várias podem ser as causas 

que resultem nesse aumento, dentre elas: o número de consultas de pré-natais, inferior ao preconizado 

pelo Ministério da saúde (6 consultas); o grande número de cesarianas, muitas vezes desnecessárias, 

que trazem risco para a mãe e para o bebê, infecções não tratadas durante o pré-natal ou mesmo 

infecções pós parto. Quanto à razão de mortalidade materna observou-se um aumento considerável 

dos anos 2013 para 2017, ficando respectivamente com 87,7 e 137,4 óbitos por 100 mil nascidos vivos 

no município de Petrolina/PE (DATASUS, 2018). 

Ainda segundo dados do DATASUS, ano de 2015 a taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 

6 dias) foi de 22,9 óbitos por mil nascidos vivos. E a taxa de mortalidade pós-neonatal (28 dias a 

11meses e 29 dias) foi de 2,6 óbitos por mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade em menores de 5 

anos que estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os primeiros 5 anos de vida foi de 13,2 

óbitos por mil nascidos vivos. A razão de morte materna foi de 55,0 óbitos por 100 mil nascidos vivos. 

O número de óbitos em menores de 5 anos por doenças diarreicas foi de 0,6 óbitos por mil nascidos 

vivos. O número de óbitos por acidentes de transporte no mesmo ano foi de 254 e o número de óbito 

por suicídio foi de 4,5 óbitos por 100 mil habitantes. 

Quanto aos indicadores de saúde relacionados às morbidades hospitalares, situação 

epidemiológica das doenças transmissíveis no Brasil e alguns fatores de risco, verificou-se que no 

município de Petrolina-PE, em 2016 a taxa de detecção de casos novos de Hanseníase foi de 5,6 casos 

por 10 mil habitantes. No mesmo ano a taxa de prevalência da hanseníase foi de 7,79 casos por 10 mil 

habitantes. De acordo com DATASUS no ano de 2016 no município de Petrolina-PE a taxa de 

incidência para Hepatite B foi de 7 casos e a taxa de incidência de Hepatite C foi de 20 casos. No 

referido ano, a incidência de Febre Hemorrágica da Dengue foi nula. A taxa de incidência da dengue 

foi de 102 casos por 100 mil habitantes. Enquanto que taxa de prevalência de hipertensão arterial foi 

de 17,3 por 100 habitantes. Já a taxa de incidência de tuberculose foi de 24,7 casos novos por 100 mil 

habitantes. A incidência de Sífilis congênita foi de 47 casos (DATASUS, 2018). 

             De acordo com o DATASUS os sistemas de informações disponibilizam dados que podem 

servir para subsidiar  análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em 

evidências e elaboração de programas de ações de saúde. Dado de morbidade, incapacidade e acesso 

a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais passaram a ter valores 

utilizados na construção de Indicadores de Saúde, que se traduzem em informação relevante para a 

quantificação e a avaliação das informações em saúde de qualquer município, Estado ou País no 

mundo. 

Estudos mostram que nossa população está envelhecendo e a expectativa de vida tem 

aumentado. Tal fenômeno consequentemente tem acarretado numa maior taxa de idosos com doenças 

cônicas e algumas incapacidades físicas. Tendo em vista a relevância do tema e  por não existir um 
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trabalho efetivo com estre grupo de usuários no AME Plínio Amorim, este estudo tem como objetivo 

geral promover através de práticas educativas um envelhecimento ativo e saudável.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Compreende-se como envelhecimento um processo que se faz presente desde os tempos 

remotos da história, fazendo parte da evolução da civilização humana. A velhice representa o ciclo vital, 

consequências e efeitos da passagem do tempo na vida do ser humano, pois as alterações biológicas 

são inevitáveis, ativas e um processo sem volta. Vale destacar uma conquista importante nesse 

aspecto: a Política Nacional do Idoso (Lei nº. 8.842 e Decreto nº 1.948/96), que tem como objetivos 

melhorar ao máximo a capacidade funcional dos idosos, promover o envelhecimento saudável, manter 

e, prevenir e tratar doenças, garantindo que esta população permaneça em seu meio social (FERREIRA 

et al, 2018). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, para 2050, há uma expectativa de que, no Brasil, 

existirão mais idosos do que crianças abaixo de 15 anos, tal fenômeno nunca visto antes. Para 

acompanhar a alteração do perfil epidemiológico que o país enfrenta, se faz necessário que as políticas 

públicas sejam amplamente discutidas e reformuladas para contemplar o idoso como prioridade de 

atenção. Os serviços de saúde devem ser organizados com a finalidade de atender a demanda no que 

se refere, principalmente, aos procedimentos e as consultas multiprofissionais, visto que se deve 

garantir assistência à saúde para toda população, incluindo os idosos (WANDERLEY et al, 2018). 

O início das práticas de promoção da saúde ocorreu e se fortaleceu a partir dos anos 1980, 

especialmente no Canadá, Estados Unidos e países da Europa Ocidental. As bases conceituais da 

promoção de saúde surgiram de três importantes conferências internacionais/globais: “Otawa (1986), 

Adelaide (1988) e Sundsval (1991)”. A Carta de Otawa define a promoção de saúde como: processo 

de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver (VITORINO; MIRANDA ; WITTER, 2012). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) passaram a determinar, no país, a maioria 

das causas de óbito e incapacidade prematura, superando as taxas de mortalidade por doenças 

infecciosas e parasitárias, as quais inclusive, sempre estiveram em evidencia, e poderão se tornar o 

padrão epidemiológico dominante, apresentando impactos múltiplos, em termos de limitação à 

qualidade de vida, à funcionalidade da população e à produtividade. O principal objetivo é redobrar a 

atenção à saúde do idoso, com o intuito de atingir o máximo de vida ativa na comunidade junto à família, 

com o maior grau possível de autonomia, de independência física, psíquica e social, mantendo assim, 

o padrão de qualidade de vida compatível com os recomendados pelo Estatuto do Idoso (ORTOLANI ; 

GOULART, 2015).  

Não se pode prevenir algo que já está instalado. O idoso tem como característica a 

multiplicidade de doenças crônicas – e estas, após sua instalação, não mais regridem. Trata-se de uma 
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característica peculiar da velhice, razão pela qual o papel do profissional de saúde não deve ser 

pautada na cura, mas o monitoramento, a estabilização e a manutenção da qualidade de vida, apesar 

da presença da doença. No entanto, existe uma grande distância entre o desejo de aplicar novas ações 

de saúde e sua prática efetiva. Embora os conceitos preventivos já estejam bem estruturados e aceitos 

pelos gestores e profissionais de saúde (VERAS, 2012) 

Nas pesquisas e publicações que abordam o envelhecimento. destacam-se as citações que 

ressaltam a importância de atividades relacionadas à promoção da saúde nas ações e serviços 

ofertados no âmbito da atenção básica à saúde. Outros estudos apontam para o papel do cuidador e o 

apoio para realização de ações primárias de saúde na qualidade de vida dos idosos (SANTOS, 2011). 

 A capacidade de autocuidado é de extrema importância para proporcionar qualidade de vida 

ao indivíduo idoso e pode ser vivenciada de maneira individual e coletiva. Diversas áreas do 

conhecimento se reúnem para mostrar que é necessária uma compreensão muito mais abrangente 

deste termo. O autocuidado é uma prática que o indivíduo realiza em favor de si mesmo, de outros e 

da comunidade visando à manutenção da vida e do bem-estar. As técnicas de autocuidado podem ser 

aprendidas e, essa prática na maioria das vezes, é ensinada por profissionais da saúde. Segundo esses 

profissionais, quando o grau de dependência é muito grande, o idoso pode ser diagnosticado com um 

déficit de autocuidado, fator que prejudicará muito na compreensão e aplicação desses conhecimentos 

ensinados (MARIGLIANO et al, 2015). 

A capacidade funcional se faz necessária em diversos aspectos da vida do idoso, seja em 

relação a sua família, a sua comunidade e até mesmo quando se trata do próprio sistema de saúde no 

qual ele está inserido. Quando sua funcionalidade está comprometida ocasiona dependência física, 

tornando o idoso mais vulnerável em inúmeras atividades da vida cotidiana, diminuindo a qualidade de 

vida e bem-estar do indivíduo. A capacidade funcional pode ser entendida quando o indivíduo possui 

uma vida autônoma e independente dentro de suas habilidades físicas e mentais. Quando essa 

capacidade vai se deteriorando, o idoso começa a necessitar gradativamente de auxilio de terceiros no 

desempenho de suas atividades. Essa pessoa que auxilia o idoso assume a função de cuidador 

(SOUZA et al, 2018). 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) começou a utilizar o conceito de “envelhecimento 

ativo” buscando incluir, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o processo de 

envelhecimento. Existem situações inerentes à condição do ser humano nesse processo, que devem 

ser abordadas e melhor compreendidas pelos profissionais, idosos, familiares e cuidadores, para se 

trabalhar o processo de cuidado de maneira humanizada, ética e individualizada. É importante ressaltar 

o desafio de alcançar um envelhecimento com saúde, destacando-se a importância de os serviços de 

saúde investirem cada vez mais na promoção da saúde do idoso por meio de ações educativas, 

favorecendo o envelhecimento ativo, prática de hábitos saudáveis e exclusão de hábitos nocivos 

(GOUVEIA et al, 2018). 

Diversos estudos mostram a importância da atividade física na vida da população idosa, 

destacando os inúmeros benefícios, sobretudo na melhoria da qualidade de vida em diferentes 

aspectos, sejam eles, biológicos, psicológicos e sociais. No entanto, dentre as mais diversas 

preocupações relacionadas ao desafio de proporcionar uma vida saudável e com qualidade, a moradia 
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também é um aspecto importante na vida de um idoso, sendo representada pelo domicílio em que está 

inserido, ou ainda, em instituições de longa permanência, como exemplo, os abrigos pra idosos 

(COSTA ; TIGGEMAN, 2018). 

 Percebe-se que os idosos podem se manter capazes, ativos e autônomos em muitas áreas 

por muito tempo, e a atividade física pode atuar como meio de promoção da saúde e do lazer, 

sobremaneira nesse processo. Estudiosos apontam que o princípio ético da autonomia é o poder de 

tomada de decisão sobre aquilo que se refere a si mesmo e ao autocontrole. Outro acrescenta que a 

autonomia do idoso está diretamente relacionada ao exercício da sua capacidade de escolha, o que 

favorece a saúde completa do indivíduo, valorizando seus valores e sua singularidade, que estão 

presentes em suas vontades. Há ainda outro pensamento que acredita na capacidade de superar as 

limitações da velhice, o desenvolvimento de novos papéis sociais, buscando participar de novas 

experiências; auto realização; continuidade no aperfeiçoamento pessoal e o senso de domínio (COSTA 

et al, 2017). 

Dentre as mudanças do processo de envelhecimento, destacam-se as que proporcionam maior 

instabilidade, como diminuição da força e massa muscular, alterações posturais e de equilíbrio, que 

afetam a marcha, assim como todos os mecanismos responsáveis pela mobilidade. Estes fatores 

predispõem o idoso ao risco de quedas. Existem estimativas de que mais de um terço das pessoas 

tenha uma queda ao ano e, em muitos casos, este acidente é recorrente (NOGUEIRA et al,2017). 

É fundamental distinguir o que é consequência do processo do envelhecimento daquilo que é 

secundário a processos patológicos. Senescência são alterações orgânicas, morfológicas e funcionais 

oriundas das consequências do processo de envelhecimento. Senilidade caracteriza-se por 

modificações a partir de afecções que acometem com frequência os idosos. O envelhecimento torna o 

idoso mais vulnerável e susceptível à processos patológicos, podendo então ocasionar maior 

mortalidade, já que ocorrem modificações de ordem morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, com perda progressiva da capacidade de adaptação ao meio ambiente (MARINS, 2013). 

O Estado e a sociedade civil, em suas diferentes formas de organização e mobilização, 

assumem parte da responsabilidade nessa necessidade de cuidado, mesmo cabendo à família o dever 

primeiro de amparar as pessoas idosas, conforme preconiza o art. 230, da Constituição do Brasil de 

1988. Assim, segundo a Constituição, o cuidado compreende, antes de qualquer coisa, atenção à 

saúde, na perspectiva de defesa, preservação e estímulo da vida. A velhice, além de representar um 

destino do indivíduo, é considerada uma categoria social. Ela tem um estatuto contingente, no qual 

cada sociedade vive e dá significados específicos ao período de vida do ser humano, estando 

intrinsicamente relacionada com a época e com a sociedade em que vive (BERTOLETTI ;JUNGUES, 

2014). 

 

 PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVO
S 

METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEI
S 

Inexistência de grupo de 
idosos com ações 
regulares de promoção 

Realizar 
ações de 
promoção 

 Realizar 4 
palestras e 2 
atividades com 

Realizar palestras 
mensais com temas 
sobre prevenção de 

Médica, 
enfermeira, 
dentista, 
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à saúde para um 
envelhecimento ativo e 
saudável. 

 

em saúde 
para o 
grupo 
específico 

praticas 
corporais em  6 
meses 

quedas, cuidados com 
higiene oral, cuidados 
com a prótese dentária, 
prevenção e controle de 
doenças crônicas e 
estimular práticas 
corporais e atividade 
física. 

técnicos de 
enfermagem e 
profissionais do 
Núcleo de Apoio 
à Saúde da 
Família. 

 Fazer 
parceria 
com o 
CRAS local 
para 
realização 
ações 
conjuntas 

Realizar uma 
reunião com os 
profissionais 
do CRAS para 
apresentar o 
projeto e 
pactuar ações 
educativas 
conjuntas a 
serem 
realizadas em 
3 meses 

Organizar uma reunião 
trimestral no CRAS para 
avaliar o impacto das 
ações educativas sobre 
prevenção de doenças e 
agravos comuns na 
terceira idade. 

 

Enfermeira e 
assistente social 
do CRAS 

 

 Inserir a 
caderneta 
de saúde do 
idoso no 
processo de 
trabalho dos 
profissionai
s da equipe 
de saúde.  

Realizar uma 
oficina para 
apresentação 
da caderneta 
de saúde do 
idoso aos 
usuários em 3 
meses. 

 

   Disponibilizar e manter 
atualizada caderneta 
para todos os idosos do 
grupo após as ações 
educativas. 

Enfermeira, 
médicos e 
técnicos de 
enfermagem. 

 

 Incluir o 
papel do 
cuidador/fa
mília no 
processo de 
envelhecim
ento. 

 

Em 4 meses 
realizar uma 
oficina com os 
cuidadores/fa
miliares 
treinando-os 
para o cuidado 
no domicílio e 
orientando 
quanto à 
adaptação da 
casa com 
equipamentos 
de proteção.  

Destacar a importância 
do cuidador/ familiar no 
cuidado com o idoso e 
adaptação da casa 

 

Enfermeira, 
médicos e 
técnicos de 
enfermagem. 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

Para garantir o acompanhamento das ações propostas, será inserida na ata de reunião mensal 

da equipe, a atividade educativa realizada naquele mês e apresentada a frequência de idosos e 

profissionais participantes, assim como definir o próximo tema a ser trabalhado no grupo de idosos no 

mês seguinte. A ordem dos temas a serem trabalhados poderá ser definida na primeira reunião, mas 

com possibilidade de alteração se assim a equipe achar necessária. 
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Os agentes comunitários de saúde em suas visitas de rotina informarão aos idosos e familiares 

sobre o projeto e a importância que trata para a qualidade de vida dos idosos. Por conseguinte 

informará a data e local do primeiro encontro, as demais datas serão avisadas durante os encontros 

com os idosos.  

As 2 oficinas a serem realizadas terão caráter prático com o intuito de obter a participação ativa 

dos partícipes e poderão estar intercaladas entre as palestras. A primeira será voltada para os idosos 

e terá o intuito distribuir e apresentar as cadernetas de saúde dos idosos, nesse momento serão 

preenchidas com as informações de identificação, as demais informações como medicação de uso, 

alergias, e dados antropométricos serão preenchidos nas consultas de rotina. A segunda oficina terá 

como público alvo os cuidadores/familiares. Nesta atividade será esplanada pelo médico e enfermeira 

da equipe, ações práticas de cuidados dentro do domicílio como: como a prevenção de úlceras por 

pressão nos acamados e noções de higiene, além de destacar a importância de adaptar a residência 

tornando-a mais acessível e confortável através de acessórios como: piso adequado, corrimões, barra 

de apoio e outros acessórios pertinentes. 

Para avaliar a satisfação do usuário será levada em consideração a assiduidade dos idosos 

nos encontros mensais, levando em consideração que residem e zona rural, será bastante 

compreensível alguma ausência dos participantes, mas será realizada busca ativa pelos agentes 

comunitários de saúde, aos idosos que se ausentarem em três encontros consecutivos. 

Os idosos poderão ao final de cada encontro expor sua opinião sobre o tema abordado e sugerir 

alguma mudança no formato dos encontros. Se por exemplo, acharem mais proveitosas as oficinas ao 

invés das palestras. 

Decorrido 6 meses desde a implantação do projeto, será realizado um relatório das ações 

executadas e entregues a gestão municipal com o intuito de incentivar outras equipes a realizarem o 

projeto, assim como para poder modificar as ações educativas, se necessário, com vistas a tingir o 

objetivo, além de  manter esta prática como rotina dentro do processo de trabalho da equipe. 

 

 CONCLUSÃO 

Há uma perspectiva de implantação do projeto na rotina do serviço da unidade de saúde. O 

contato com o usuário idoso deverá ter um componente educativo e preventivo para as afecções e 

demais problemas de saúde que comumente afetam a população idosa. Será importante identificar os 

riscos e demonstrar ações de cuidado.  O êxito das ações de promoção à saúde está diretamente 

relacionado ao comprometimento dos profissionais envolvidos com o processo de envelhecimento, 

assim como a boa aceitação dos idosos ao projeto desde a participação ativa nos encontros, quanto à 

prática de bons hábitos adquiridos e replicados na sua rotina em seu domicílio, requerendo assim, uma 

mobilização pessoal e multiprofissional. 

 Acredito que haverá dificuldade quanto à adesão e a frequência nos grupos relacionada à 

dificuldade de acesso dos idosos à unidade de saúde, uma vez que a população reside em zona rural, 

muitas micro áreas distantes uma das outras e algumas micro áreas chegam a uma distancia de mais 

de 20km da  unidade de saúde. Por isso será imprescindível um engajamento dos familiares/cuidadores 

e dos idosos, além de maior flexibilidade dos profissionais. Para amenizar a situação, o horário dos 
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encontros deverão se adequar aos meios de transporte utilizados pelos usuários, transporte escolar é 

o mais utilizado. 
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