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Objetivo: Caracterizar a população idosa com idade acima de 80 anos, do Programa
Agente Comunitários de Saúde (PACS) da Unidade de Atenção Primária à Saúde
(UAPS) Jardim Panorama, a partir de uma avaliação multidimensional da capacidade
funcional. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de estudo de campo com abordagem
descritiva exploratória, realizada na UAPS Jardim Panorama, no período de 13h00min
às 18h00min. Para pesquisa foi utilizado o programa de informática municipal,
DATASERV, que possibilitou o acesso ao relatório dos idosos cadastrados na UAPS
Jardim Panorama. Para aplicação do instrumento de avaliação multidimensional rápida
foi realizado escolha aleatória de 40 idosos para agendamento de visitas domiciliares.
A amostra constituiu-se de 38 idosos, sendo 25 do gênero feminino e 13 do masculino,
uma vez que dois idosos não se encontravam em casa na data e horários previstos para
as visitas. Resultados: Com a utilização do instrumento de avaliação multidimensional
rápida foi possível perceber que a incontinência urinária foi mais prevalente entre as
mulheres, sendo que, 12 (52%) apresentaram incontinência urinária, enquanto nos
idosos do gênero masculino verificou-se que quatro (30,7%) apresentaram
incontinência urinária, podemos atribuir essa prevalência ao fato de a mulher
apresentar, dinâmica da pelve feminina  mais delicada  e os aparelhos esfincterianos
bastante diferentes nos dois sexos. Verificou-se também que nas mulheres 22 (88%)
sentem-se tristes ou desanimadas com frequência, enquanto nos idosos do gênero
masculino, sete (53,84%) sentem-se tristes ou desanimados com frequência, sendo
atribuído no transcurso de sua vida, uma série de responsabilidades na família e na
sociedade em geral, que chegam com a velhice e nesses momentos, se acrescentam a
ela. Em um dos gráficos nos foi possível observar que sete (84,3%) idosos do gênero
masculino relataram não ter mais nenhum sonho ou esperança, porque já viveram o
suficiente e agora esperam só a morte,e seis (15,7%) idosos afirmaram que têm ainda
algum sonho ou esperança, como conseguir comprar a casa própria ou estudar os
filhos; enquanto 24 (96%) idosas não têm mais nenhum sonho nem esperança e uma
(4%) ainda tem algum sonho. Conclusão: O conhecimento das características locais
dos idosos é importante porque propicia a geração de hipóteses causais, contribuindo
para elaboração de programas e políticas de saúde, além de auxiliar no planejamento e
na organização das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
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