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A Implementação da Caderneta de Saúde
da Pessoa Idosa em Goiás
O envelhecimento populacional é uma realidade das pessoas idosas, por meio de ações individuais ou
mundial, e a Organização Mundial de Saúde, em seu coletivas. Suas Diretrizes contemplam a promoção do
Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde, (OMS, envelhecimento ativo e saudável e a atenção integral,
2015), alerta sobre as mudanças no perfil demográfico e integrada e de qualidade à saúde da pessoa idosa, por meio
social, e a alteração nos padrões de morbidade, invalidez e de ações intersetoriais, participação do controle social e
além do predomínio da formação e educação permanente dos profissionais do
morbidade sobre a mortalidade, a prevalência das doenças SUS.
morte, que ocasionaram,

não transmissíveis e das causas externas como primeiros
fatores

de

morte,

em

detrimento

das

transmissíveis.

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa tem por

doenças objetivo qualificar a atenção ofertada às pessoas idosas no
SUS, e a sua implementação de acordo com as Diretrizes

No Brasil, no ano de 2010, as pessoas idosas da PNSPI, certamente contribuirá para a organização do
representavam 10,8% da população total, ou seja, processo de trabalho das equipes de saúde e para a
aproximadamente 19,6 milhões de pessoas e a previsão é otimização de ações que possibilitam o cuidado integral em
de que em 2025 seremos o sexto país em número de idosos, saúde da pessoa idosa.
com aproximadamente 32 milhões de pessoas nessa faixa
etária, devendo chegar a 41,5 milhões em 2030!

A Caderneta enfatiza
a capacidade funcional e

O envelhecimento populacional no Brasil é possibilita o registro e o
de
caracterizado por uma transição demográfica acelerada e acompanhamento
no
âmbito
descontrolada, na qual a redução da mortalidade informações
antecedeu a redução da fecundidade, originando uma pessoal, social e familiar, das
população jovem de rápido crescimento, e um aumento na condições de saúde e hábitos de vida, além de permitir o
rastreamento das pessoas mais vulneráveis.
expectativa de vida.
Compreendendo as grandes consequências do

Em Goiás, de acordo com a COSAPI/MS, 151

panorama que se apresenta para os sistemas de saúde, as municípios fizeram a adesão até 31 de março deste ano, e
mudanças na formulação das políticas em saúde e nos 71 municípios já receberam a Caderneta. O nº de
serviços ofertados a este segmento da população se fazem Cadernetas entregues pelo MS à Secretaria Municipal de
Saúde – Goiânia, foi 102.500.
imprescindíveis!
Neste contexto, consideramos a urgência da
necessidade de implementação da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa -PNSPI (Portaria MS/GM nº 2.528 de
20/10/2006), que tem como finalidade a recuperação,

manutenção e promoção da autonomia e independência
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Ciente da importância da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, a Secretaria de
FIQUEM ATENTOS!
Nas próximas Edições,
falaremos mais sobre a
Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa

Estado da Saúde de Goiás realizou no dia 29 de maio, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia, o evento “Implementação Da Caderneta De Saúde Da
Pessoa Idosa Na Atenção Primária de Goiânia”. O evento, direcionado aos profissionais e
coordenadores da Atenção Primária, foi realizado no auditório do Centro de
Reabilitação Dr. Henrique Santillo – CRER, e teve um público de mais de 200
participantes. Foi abordado o contexto da atenção integral na Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa e as estratégias para implantação e utilização da Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa em Goiânia, tendo como uma das palestrantes a Profª Valéria Pagotto, da

Secretaria de Estado da Saúde
de Goiás

UFG.
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A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa
Instrumento estratégico proposto pelo Ministério da Saúde para
auxiliar no manejo da saúde das pessoas idosas, a Caderneta pode ser
utilizada pelas equipes de saúde, pelos idosos, seus familiares e cuidadores. Ela
permite o registro e o acompanhamento de informações sobre dados pessoais,
sociais e familiares, condições de saúde e hábitos de vida,durante cinco anos,
além de auxiliar promover a avaliação integral da saúde da pessoa idosa,
identificando as principais vulnerabilidades e oferecendo orientações de
autocuidado.
Os municípios que ainda não fizeram a adesão, devem acessar o link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28007 e preencher o
formulário eletrônico FormSUS. Ao fazer a adesão, o Secretário(a) Municipal de
Saúde assume o compromisso de implementar a Caderneta.
Links úteis:
Caderneta:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/27/CADERNETA-PESSOA-IDOSA2017-Capa-miolo.pdf

Manual de Preenchimento:
Av. 136 Quadra F 44 Lotes 22/25 http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/27/caderneta-saude-idosa-manualpreenchimento-2016.pdf
Setor Sul - Goiânia - Goiás
Contatos: (62) 3201-7035
Aplicativos para Computador e iPhone:
cespi.gpe@gmail.com
https://teste2.unasus.gov.br/PPU/player_pessoa_idosa.html
http://bit.ly/app
Ministério da Saúde:
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-pessoa-idosa/caderneta-da-saude-da-pessoa-idosa

