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Introdução: No Brasil, ocorre a Atenção primária à Saúde através do Programa Saúde
da Família (PSF) que conta em Minas Gerais com o trabalho de Agentes Comunitários
pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Este programa visa compreender a qualidade
de saúde de uma população através da avaliação do contexto familiar, tendo como
referência as grandes modificações que ocorrem, bem como seus fatores psicológicos,
biológico, social e cultural. Esta pesquisa enfatizará o processo de envelhecimento em
sua totalidade analisando a  vulnerabilidade dos idosos e o que acarreta a tal condição,
verificando todos os aspectos contidos nesse processo. Objetivo: Traçar o perfil
socioeconômico, classificar o grau de risco e os tipos de vulnerabilidade dos idosos
cadastrados em um  Programa  de  Saúde  da  Família  (PSF)  do município de Coronel
Fabriciano, Minas Gerais, por meio do genograma e de um formulário estruturado. 
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal,
que ocorrerá no município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Será utilizado o
cadastro da equipe do PSF do bairro Caladinho de Cima, que disponibiliza duas
agentes comunitárias para atender 225 famílias do bairro Mangueiras. Participarão da
pesquisa 52 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diferentes estados de
saúde. Serão agendadas previamente entrevistas individuais e domiciliares, e a coleta
de dados consistirá na elaboração do genograma e na aplicação do formulário
estruturado contendo questões sobre as fragilidades/vulnerabilidades dos idosos e de
suas famílias.  Resultados: Por meio da primeira fase da pesquisa que foi exploratória,
verificou-se que a atenção primária a saúde vem sendo guiada por meio do PSF que
garante o foco na família e na comunidade. Nesse contexto os agentes comunitários de
saúde (ACS) são de extrema importância, pois trabalham com um número fixo de
famílias em um território pré-definido, com o foco nas famílias de alto risco. São
consideradas de risco as famílias em situação de extrema pobreza, analisando renda
mensal per capta de sessenta reais, analfabetismo, se o domicílio possui água
encanada, saneamento básico, entre outros. Outro aspecto relevante que está ocorrendo
na atualidade é crescimento do envelhecimento populacional, e também dentro do
conjunto familiar, o qual representa uma mudança demográfica significativa que
abarca aspectos culturais, socioeconômicos, condições biológicas e novos cuidados.
Visualizando estas particularidades o idoso de alto risco tem como características ter
80 anos ou mais; ou ter 60 anos ou mais e apresentar polipatologias, polifamácia,
imobilidade total ou parcial, incontinência urinária ou fecal, instabilidade postural,
incapacidade cognitiva, histórico de internações frequentes, ser dependente nas
atividades de vida básicas, insuficiência familiar, e/ou outras patologias crônicas.
Assim, torna-se importante avaliar as condições de vida destes idosos e de suas
famílias. Conclusão: Com a realização da pesquisa espera-se que a utilização destes
instrumentos possibilite a elaboração de ações e estratégias que proporcionem
melhorias nas condições de saúde da população a ser estudada, trazendo novos planos
para que no futuro menos fatores influenciem a condição de vida dos idosos,
tornando-os assim menos vulneráveis.
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