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CONFECÇÃO DE CARTILHA INTERDISCIPLINAR SOBRE CUIDADOS DE SAÚDE INTEGRAL NO ENVELHECIMENTO: UMA 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL AOS ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO E UMA FERRAMENTA DE APOIO AOS CUIDADORES DE IDOSOS

Com o envelhecimento populacional, as ações humanizadas e intervenções específicas para à saúde
integral da pessoa idosa se tornaram indispensáveis. Durante a graduação, o discente da saúde deve
desenvolver habilidades e competências na gerontologia. A confecção de materiais educativos pode ser
uma das atividades onde o acadêmico promove saúde e adquire experiências junto da equipe
multiprofissional.
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- A confecção da cartilha proporcionou aos acadêmicos uma motivação para auxiliar a equipe
multiprofissional das ILPIs no cuidado integral e humanizado destes idosos institucionalizados.

- A interação dos acadêmicos foi essencial para a construção da cartilha, pois alunos de diferentes
áreas puderam contribuir para um único assunto.

- Os cuidadores de idosos demonstraram satisfação e gratidão ao receber o manual, pois puderam
relembrar e fixar alguns pontos importantes sobre a saúde do idoso.

- A construção de conhecimento e a troca de experiências entre discentes e docentes enriqueceu a
experiência profissional do acadêmico ainda durante a graduação.Relatar a experiência de uma docente na construção de uma cartilha interdisciplinar sobre

cuidados de saúde integral ao idoso.

- Relato de experiência de uma Cirurgiã-Dentista, docente dos cursos da saúde do Centro Universitário
Unisociesc Joinville/SC;

- Participante do Projeto de Extensão “Universidade Aberta à Melhor Idade”, composto por duas
docentes da saúde e dez acadêmicos (Odontologia, Fisioterapia e Nutrição).

A confecção da cartilha educativa proporcionou aos integrantes do Projeto uma experiência
profissional valiosa, incentivando docentes, discentes e cuidadores de idosos no trabalho
interdisciplinar, com um único objetivo: o cuidado integral e humanizado da pessoa idosa.

Figura 2 – Imagens do Manual Prático para Cuidadores de Idosos, confeccionado pelos acadêmicos e docentes do Projeto de Extensão
“Universidade Aberta à Melhor Idade” do Centro Universitário Unisociesc Joinville/SC.

- A sugestão da construção desta cartilha interdisciplinar surgiu pela
percepção dos próprios acadêmicos do projeto durante a vivência nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

- Os temas foram elencados junto dos cuidadores de idosos das mesmas
ILPIs.

- Temas: direitos e deveres dos cuidadores e dos idosos; cuidados e
orientações sobre o banho; prevenção de assaduras; uso de
medicamentos; saúde bucal e cuidados com próteses dentárias;
alimentação saudável; importância da hidratação; prevenção de quedas;
exercícios respiratórios e; posicionamento ideal do idoso na cama/leito.

Figura 1 – Logomarca do Projeto de
Extensão “Universidade Aberta à Melhor
Idade” do Centro Universitário Unisociesc
Joinville/SC.
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