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Introdução 

Segundo o Ministério da Saúde, o fato 
mais marcante para as sociedades atuais 
é o processo de envelhecimento 
populacional observado em todos os 
continentes. O aumento do número de 
idosos, tanto proporcional, quanto 
absoluto esta a impor mudanças 
profundas na sociedade. 

Avaliar as consequências funcionais do 
envelhecimento e propor intervenções 
práticas é significativo para manter e, até 
mesmo, melhorar a saúde dos idosos. 

O idoso na Atenção Primária à Saúde 
deverá ter seu atendimento direcionado a 
um acolhimento eficaz. Os profissionais 
envolvidos neste contexto devem prestar 
atendimento com qualidade, visando à 
atenção, a segurança, o respeito, a 
postura correta e a ética profissional. 
Reorganizando assim o processo do 
trabalho e melhorando o vínculo entre 
equipe e usuário. 

Mediante este tema, foi elaborado um 
estudo de caso com a senhora L.R.L.P. 65 
anos assistida na Atenção Básica. 

Resultados  

Para obtenção dos dados realizamos uma 
consulta de enfermagem com o objetivo 
de levantarmos subsídios para avaliação 
da paciente. Como resultados destacamos 
que a paciente apresentou dor e risco de 
queda devido à osteoporose; sobrepeso 
devido à nutrição desiquilibrada; pressão 
arterial descompensada devido à 
hipertensão. 

Considerações Finais                          

Concluindo este estudo, sabemos que a 
prevenção ainda é uma das maiores 
aliadas a uma vida saudável, e quando 
tratamos de idosos podemos observar que 
cada cuidado gera um resultado 
satisfatório. A enfermagem tem papel 
importante na prevenção e orientação à 
assistência básica na saúde do idoso, 
auxiliando na busca do bem estar físico e 
independência. 

Sendo assim, sugerimos que ações 
direcionadas aos problemas relacionados 
à população idosa na atenção básica 
sejam eficientes e que os profissionais 
tenham um olhar voltado para essa 
população. 
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