
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM: AVALIAÇÃO DA CAPACIADE

FUNCIONAL, COGNITIVA E AFETIVA DOS IDOSOS

Bruna Martins GOUVEIA, (UnilesteMG); Alice Marcelino BELTRAME (UnilesteMG); Cíntia Mara de

Assis FABIAN (UnilesteMG); Maria Marta de Castro BORGES (UnilesteMG)

Introdução: O processo de envelhecimento populacional é uma realidade mundial.No
Brasil, existem aproximadamente,20 milhões de pessoas com idade igual ou superior a
60 anos, implicando em mudanças no modo de pensar e de se tratar a velhice.Assim,a
capacidade funcional surge, portanto,como um novo paradigma de
saúde,particularmente relevante para o idoso. Manter a autonomia e independência
durante o processo de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e para
todos os segmentos da saúde.Portanto,os profissionais da área da saúde precisam estar
atentos ao processo de envelhecimento para que as pessoas idosas possam ser
assistidas por profissionais capacitados e sensibilizados. Objetivo: Determinar as
necessidades funcionais,cognitivas e afetivas apresentadas pelos idosos usuários da
Unidade de Saúde do bairro São Domingos em Coronel Fabriciano–MG,através da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).Como objetivos específicos:
pretende-se conhecer os padrões de alterações das funções dos idosos e identificar os
diagnósticos de enfermagem mais prevalentes. Metodologia: Estudo descritivo e de
natureza quantitativa. A população do estudo é de 240 idosos. A amostra será de 150
pessoas após calculo amostral.A pesquisa foi aprovada pela gerente de atenção à saúde
e encaminhada para aprovação do comitê de ética. Aos idosos que aceitarem participar
será esclarecido os objetivos da pesquisa, assinarão o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) .Os critérios de inclusão são: ter idade de 60 anos e mais; ser
morador da área de abrangência da unidade e ter condições físicas para comparecer à
unidade, por seus próprios meios,na data agendada.
 Resultados: O projeto ainda não possui resultados finais. Mas, como evidenciado
pelos referenciais teóricos o processo de envelhecimento traz consigo alterações que
merecem identificação e intervenção para que a condição de independência e
autonomia dos idosos se prolongue por maior tempo possível.Avaliar a capacidade
funcional, cognitiva e afetiva dos idosos através da sistematização da assistência de
enfermagem (SAE) possibilita uma assistência individualizada e qualificada aos idosos
de forma humanizada e holística promovendo o cuidado individualizado e ajudando o
profissional de enfermagem a responder às necessidades do cliente de maneira
adequada, visando melhorar e manter o nível de saúde do individuo. Conclusão: Sem
apresentar resultados finais a conclusão também se torna parcial.Mas,espera-se e o
trabalho caminhe para que os idosos sejam assistidos por profissionais capacitados e
qualificados que possam identificar os problemas dos mesmos com enfoque
preventivo, como o olhar para além da doença.
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