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Introdução: O envelhecimento é um processo contínuo e que promove alterações ao
longo da vida exigindo adaptações.
A porta de entrada dessas pessoas idosas para os serviços de saúde na atenção primária
ocorre através da Estratégia de Saúde da Família. Pressupõe-se uma equipe
multiprofissional capacitada, que desenvolvam um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, abrangendo promoção, proteção à saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação.
O Ministério da Saúde recomenda que a equipe realize avaliação multidimensional,
para identificação das necessidades, não focando somente nas patologias, garantindo a
manutenção da autonomia e independência do idoso por maior tempo. Objetivo:
Avaliar a capacidade funcional de idosos cadastrados em Unidade de Saúde da
Família, utilizando-se de instrumento de avaliação multidimensional rápida para
determinar as necessidades dos idosos. Metodologia: A pesquisa quantitativa descritiva
será realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro São Domingos, em Coronel
Fabriciano–MG, nos meses de julho, agosto e setembro de 2011, com agendamento de
três dias semanais na Unidade de Saúde da Família em consultório disponível, onde
será aplicada a avaliação multidimensional do idoso.
Foi solicitada autorização da pesquisa ao secretário municipal de saúde do município e
submetido à aprovação do comitê de ética.
Aos idosos serão apresentados, individualmente, o objetivo e os procedimentos e
aqueles que concordarem assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido,
respeitando o sigilo e garantindo anonimato. Resultados: A pesquisa ainda não possui
resultado. Os dados serão coletados após aprovação do comitê de ética. Conclusão:
Espera-se desenvolver habilidades na utilização da avaliação multidimensional rápida
que poderá ser usado para captação do idoso na atenção básica, sistematizando sua
assistência de forma humanizada, direcionando para as reais necessidades dos idosos,
com o enfoque preventivo.
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