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Introdução: Atualmente, se discute muito a respeito de envelhecer com saude, pois
quando isso não acontece os prejuízos relacionados ao processo trazem conseqüências
que afetam diretamente a independência e a qualidade de vida do idoso e de seus
familiares. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método
científico de trabalho que proporciona melhoria significativa da qualidade da
Assistência prestada ao cliente através do planejamento individualizado das ações de
Enfermagem elaboradas pelo profissional enfermeiro. Desta forma, os profissionais
necessitam de conhecimentos específicos nesta área, para que possam prestar uma
assistência de qualidade. Objetivo: Desenvolver a prática da sistematização da
assistência de enfermagem (SAE), incluindo a coleta de dados, avaliação
multidimensional rápida, identificação dos problemas e raciocínio clínico,
identificação dos diagnósticos de enfermagem e elaboração do plano de cuidados para
a assistência.  Metodologia: Trabalho de campo, realizado em três etapas acontecendo
numa Unidade de Saúde em Ipatinga. Este projeto de extensão foi realizado na
disciplina Saúde do Idoso do Curso de Enfermagem do Unileste-MG no 1º semestre de
2012. A participação dos idosos no projeto foi voluntária sendo esclarecido o objetivo
do mesmo e a primeira consulta foi agendada pelos agentes comunitários de saúde. A
avaliação multidimensional rápida foi realizada na primeira consulta, com
identificação dos problemas e diagnósticos de enfermagem ocorrendo a
complementação nas subseqüentes, conforme a proposta do processo de enfermagem. 
Resultados: Como resultados da aplicação da SAE durante a consulta de enfermagem
realizada com idosos que frequentam a UISA foram detectados os problemas
prioritários no histórico de enfermagem, realizados os diagnósticos de enfermagem, a
prescrição dos cuidados de enfermagem e intervenções necessárias para o momento
como encaminhamentos para as especialidades que cada idoso necessitava e ações de
educação em saude entre outros. No ultimo encontro foi realizada a avaliação do
resultado: disposição para controle aumentado do regime terapêutico caracterizado por
baixos fatores de risco. As intervenções visam à aquisição de conhecimento e criação
de novos hábitos de vida que favoreçam a manutenção de uma vida saudável.  Não
obstante, espera-se que possam ser claras e condizentes com a realidade do paciente e
da família Conclusão: Conclui-se que a avaliação multidimensional do idoso através
da consulta de enfermagem e aplicação dos princípios da SAE que quaisquer
combinações de experiências de aprendizagem conducentes a saúde propõe reforçar o
conhecimento, possibilita muitos ganhos, promove incentivo para adoção de medidas
comportamentais que trazem efeito positivo sobre a saúde.
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