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RESUMO  

Envelhecer no Brasil significa enfrentar muitos desafios, principalmente para as 

pessoas com baixo poder aquisitivo que não conseguem suprir suas necessidades 

básicas. Na perspectiva do envelhecimento populacional, é comprovado que os 

idosos são grandes usuários dos serviços de saúde, e que nos últimos anos houve 

um aumento significativo no consumo por parte desse grupo. O uso dos serviços de 

saúde representa todo o contato direto ou indireto que os usuários têm com eles. 

Avaliar a sua utilização é um modo de compreender também o seu acesso. Dessa 

forma identificamos a necessidade de criar projetos voltados para os idosos. Espera- 

se que este trabalho possibilite um acesso facilitado ao sistema de saúde para o 

público-alvo, através do dispositivo entregue, promovendo ações que atuam de forma 

a cumprir com os princípios do SUS, a fim de permitir a inserção deste usuário ao 

acesso dos serviços de saúde de forma universal e igualitária. Deste modo, o usuário 

será contemplado com um dispositivo que irá facilitar a organização e o 

acompanhamento deste idoso, a fim de estabelecer um acesso a um serviço de 

qualidade. Nesta perspectiva, pretende-se integrar este idoso na UBS de forma a 

receber um atendimento integral de todas as suas respectivas necessidades, além de 

otimizar o tempo de agendamento para cada consulta e exames, a fim de que o idoso 

não perca as datas e horários de cada consulta, minimizando o tempo de espera para 

um novo agendamento. Portanto isso reflete diretamente na qualidade do atendimento 

e do acompanhamento do tratamento deste idoso, sem prejuízo ou retardo. Além de 

propiciar uma análise individual e coletiva mais eficaz para com este idoso, 

possibilitando um aumento na qualidade do serviço de saúde ofertado para o usuário. 
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