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Introdução: O projeto Sistematização da Assistência de Enfermagem ao idoso da
comunidade permite aos alunos do Curso de Enfermagem o contato com a população
idosa capacitando-os para identificação das reais necessidades dessas pessoas. Através
deste contato os alunos irão colher as informações pertinentes a situação de saúde dos
idosos, participantes do projeto, e propor as intervenções cabíveis. Objetivo: Realizar
avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa implementando o cuidado de
enfermagem no âmbito da prevenção de doenças, da promoção da saúde, através da
consulta de enfermagem, aplicando os conhecimentos da sistematização da assistência
de enfermagem (SAE). Metodologia: Os idosos participantes do projeto compareceram
ao campus de Ipatinga do Unileste em três momentos: no primeiro realizou-se a
avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa modificada. No segundo momento
efetuou-se a investigação dos sistemas e o exame físico do participante. Depois de 
colhidas as informações necessárias identificaram-se os diagnósticos de enfermagem
(DE) e foi elaborado o plano de cuidados utilizando a taxonomia da NANDA (North
American NursingDiagnosisAssociation), as intervenções de
NursingInterventionClassification (NIC) e os resultados
NursingOutcomesClassification (NOC). No terceiro momento apresentou-se o plano
de cuidados e orientações para o participante em relação aos diagnósticos
identificados.
 Resultados: Através da consulta de enfermagem, identificaram-se as reais
necessidades dos idosos participantes do projeto, seus diagnósticos e intervenções
cabíveis através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
Participaram da atividade 22 pessoas idosas e os Diagnósticos de Enfermagem mais
prevalentes foram: Nutrição desequilibrada mais que as necessidades corporais;
Percepção sensorial visual perturbada; Risco de quedas e Memória prejudicada. O
plano de cuidados foi apresentado aos idosos e idosas sendo as intervenções focadas na
orientação/educação. Os mesmos foram também encaminhados aos enfermeiros da
Unidade de Saúde da Família do Bom Retiro, quando necessário. Com isso
pretendeu-se promover qualidade de vida aos idosos utilizando-se dos conhecimentos
adquiridos na disciplina saúde do idoso.

 Conclusão: Espera-se com este projeto, que os discentes sejam capazes de no futuro,
como enfermeiros, de assistir a pessoa idosa de forma integral.
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