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Introdução: A enfermagem é responsável pela promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação. Deve está centrada na educação para a saúde. Deve orientar o idoso para
que ele consiga aumentar os hábitos de vida saudáveis e assim diminuindo o risco de
doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Os enfermeiros têm como principal
função a identificação de problemas, o planejamento e a implementação do cuidado
que é a base para ter sucesso na qualidade de vida e saúde.  É muito importante que os
profissionais envolvidos para cuidar do idoso junto a seus familiares ajudem a apoiar
nas decisões e alterações físicas da idade. Objetivo: O projeto tem como objetivos as
acadêmicas realizarem a avaliação multidimensional determinando as necessidades dos
idosos, exercitarem a consulta de enfermagem, implementarem o cuidado de
enfermagem na prevenção de doenças, promoção da saúde e da reabilitação da
população idosa e encaminhar aos profissionais da rede para resolução de seus
problemas. Metodologia: Trata-se do projeto de extensão “Enfermagem assistindo
pessoas idosas”, no qual docentes e discentes ao longo do semestre desenvolvem
diversas atividades voltadas aos idosos da comunidade. Destacam-se as atividades
realizadas no primeiro semestre de 2017: Encontros individuais com idosos; Encontros
coletivos com os idosos para atividades de educação em saúde; Implementação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem; Realização da Avaliação
multidimensional rápida; Atividades educativas em praças públicas, visitas às
Instituições de Longa Permanência e outras. Para o segundo semestre será realizadas
as consultas de enfermagem e atividades voltadas para comemorar o dia do idoso.
Resultados: Através das consultas de enfermagem realizadas pelas acadêmicas, foram
aplicados alguns testes para avaliação da visão, audição, escala de depressão geriátrica,
mini exame do estado mental, avaliação do equilíbrio e da marcha, escala de atividades
básicas de vida diária e a escala de lawton. Durante o primeiro semestre de 2017 foram
atendidos quatro idosos, onde as acadêmicas elaboraram os planos de cuidados com
base nos  diagnósticos, prescrições e resultados de enfermagem, usando a  NANDA,
NIC e NOC, que foram necessárias para melhora da qualidade de vida e saúde. Foi
desenvolvido  aos discentes da enfermagem a prática da SAE (coleta de dados,
raciocínio crítico e clínico dos problemas encontrados, elaboração dos diagnósticos de
enfermagem, implementação da assistência e avaliação dos resultados).Foram
realizadas duas atividades na Praça em Coronel Fabriciano, estimando um número  de
300 pessoas, os projetos tiveram como finalidade desenvolver oficinas e atividades
educativas para a promoção da saúde. Conclusão: O projeto constitui em excelente
oportunidade de aprendizado para os discentes, uma vez que os conhecimentos
aprendidos e adquiridos no curso podem ser praticados no cuidado ao idoso. Além
disso, o projeto também é uma forma de contribuição com a promoção da saúde do
idoso da nossa região. 
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