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Introdução: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2006) “o perfil do Brasil é de um país de idosos”, ou seja, a grande maioria da
população será de pessoas idosas.O acelerado processo de envelhecimento do Brasil
esta diretamente ligado a transição de uma situação de alta mortalidade e alta
fecundidade, para uma de baixa mortalidade e baixa fecundidade, justificando assim as
estatísticas para os próximos anos. Diante desse quadro, fica claro a necessidade de
uma maior atenção a esta população que se encontra em expansão e com importantes
lacunas assistenciais. Daí a importante a atuação da enfermagem em assistir
integralmente ao idoso, a sua família e a comunidade na qual estiver inserido,
auxiliando sua compreensão e facilitando sua adaptação as mudanças decorrentes do
processo de envelhecimento, desenvolvendo ações educativas nos níveis primário,
secundário e terciário de atenção a saúde do idoso, estimulando a participação ativa do
mesmo e quando necessário, de seus familiares em seu processo de auto-cuidado. Pois
a atenção integral a essa população gera informações que possibilitam conhecer o
perfil dos idosos, sendo possível então retardar ou prevenir as incapacidades,
contribuindo assim para a promoção da saúde dos idosos. Objetivo: Investigar as
estratégias de promoção a saúde utilizadas na atenção básica pelo enfermeiro da ESF
que auxilie no desenvolvimento da capacidade funcional do idoso para realização das
atividades de vida diária (AVD) sem dependência.  Conclusão: Pretende-se que este
estudo auxilie na discussão de estratégias que visem melhor assistência de enfermagem
à saúde dos idosos e  que os mesmos possam despertar para uma vida independente e
autônoma, podendo realizar suas atividades diárias e do auto cuidado.  
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