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Introdução: O processo de se tornar senil é algo natural da vida que precisa ser tratado com muita importância. 
Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, há um crescimento mundial do número idoso na sociedade. 
Surge, então, a necessidade da criação de instrumentos facilitadores do atendimento às pessoas idosas, uma destas 
ferramentas é a caderneta de saúde do idoso. Objetivos: Conhecer a utilização da caderneta de saúde da pessoa 
idosa em uma instituição de longa permanência. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo com abor-
dagem quantitativa realizada numa Instituição de Longa Permanência de Fortaleza - CE por acadêmicos da graduação 
do curso de Medicina e Fisioterapia do Centro Universitário Unichristus. A coleta de dados ocorreu entre agosto de 2015 
e fevereiro de 2016 por meio de dados da caderneta de saúde da pessoa idosa.  Os dados foram analisados através do 
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 e expostos na forma de tabelas e gráficos. O 
estudo teve o Parecer de nº 1.044.413 do CEP do Centro Universitário Unichristus. Resultados: O estudo mostrou 
que, dos 87 idosos institucionalizados, 73% deles possuem a caderneta de saúde do idoso e 27% não a possuem. 
Desse percentual, cerca de 43% não possuem nenhum dado preenchido além da identificação pessoal. Dos idosos 
que possuem a caderneta, aproximadamente 54% possuem apenas informações do calendário vacinal preenchido e 
por volta de 3%, possuem apenas os dados do tratamento medicamentoso informados. Conclusão: Mediante ao 
levantamento de dados, percebemos que, embora a caderneta de saúde do idoso seja um excelente dado para acom-
panhamento do histórico de doenças e epidemiológico, ela vem sendo subutilizada na instituição de longa permanência.
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