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Introdução: O envelhecimento populacional tem ocorrido em todas as regiões do mundo de 

forma significativa. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no período de 1950 a 

2025, a população de idosos no Brasil aumentará em quinze vezes, enquanto a população total 

em cinco (1). Em decorrência do número elevado de idosos, observa-se uma mudança no 

perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira, destacando-se o aumento das 

doenças crônicas Não transmissíveis, levando ao uso maior e prolongado dos serviços de 

saúde por parte dos idosos, sendo necessário que os profissionais direcionem suas ações às 

especificidades desse grupo (2). Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde funciona como 

principal porta de entrada da Saúde Pública, atuando por meio de equipes multidisciplinares 

para o atendimento de qualidade aos usuários. Visa através da promoção, proteção e 

recuperação da saúde por meio do atendimento à população idosa e às suas necessidades, 

oferecendo atenção integral (3). A realização da consulta de Enfermagem é uma das 

atividades do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde que possibilita o fortalecimento do 

vínculo com o idoso e seus familiares, atividades de educação em saúde e a identificação 

precoce de idosos frágeis, promovendo saúde e prevenindo agravos(4). A participação do 

idoso no atendimento é importante para a construção do relacionamento profissional-usuário, 

já que o enfermeiro precisa perceber o grau de conhecimento do idoso sobre seu quadro 

clínico e sua avaliação em relação aos cuidados que recebe (5). Objetivos: Relatar as 

percepções de Acadêmicos de Enfermagem sobre o atendimento de Enfermagem ao idoso 

realizado durante Estágio Extracurricular em uma Unidade Básica de Saúde. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um Estudo descritivo,com abordagem qualitativa, do tipo Relato de 

Experiência, realizado por acadêmicos de Enfermagem, durante um Estágio Extracurricular 

em uma Unidade Básica de Saúde, localizada no município de Ananindeua – Pará, no período 

de Agosto a Outubro de 2019. Resultados: As principais ações desenvolvidas pelos 

profissionais de Enfermagem envolviam: Consultas de enfermagem periódicas, orientações 

relacionadas à alimentação, uso de medicamentos, atividade física, atendimentos domiciliares, 

encaminhamento para outros profissionais de Saúde e realização de palestras educativas. 

Notou-se um grande número de idosos que buscam atendimento na UBS, em sua maioria com 

presença de uma ou mais patologias, destacando-se a prevalência das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis como Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial. A estes o atendimento 

limitava-se à renovação de receita e orientações sobre as patologias, enquanto que as demais 

ações consideradas essenciais na consulta com a pessoa idosa, como exame físico e avaliações 

cognitiva e funcional, dificilmente eram realizadas. Em relação ao acolhimento para o idoso, 

percebeu-se facilidade e boa comunicação, fato que auxiliava na criação de vínculo. No 

entanto, os atendimentos eram em sua maioria realizados de maneira mecanicista, com 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

investigações pouco precisas e voltadas apenas para questões relatadas pelo idoso. Não foi 

observada a realização de exame físico nas consultas, nem abordagem a respeito do âmbito 

psicológico, social e familiar. Além disso, era notável o pouco conhecimento dos 

profissionais acerca das particulares e necessidades do idoso, fato que ocasionava em 

condutas automatizadas e sem a especificidade necessária. O idoso deve ser atendido 

conforme suas peculiaridades, compreendendo que o avanço da idade, associado às alterações 

Fisiológicas e ao surgimento de patologias influenciam no aumento de sua fragilidade, 

cabendo ao enfermeiro a responsabilidade de acompanhar esse público, desenvolvendo ações 

efetivas de promoção da saúde e prevenção de agravos (4). Os Atendimentos Domiciliares 

eram realizados de forma periódica, priorizando os idosos impossibilitados de ir a Unidade, 

realizando a promoção ao atendimento e acompanhamento da saúde. Durante estas, notou-se 

maior interação entre os idosos e profissionais, além de uma abordagem mais ampla acerca da 

saúde, incluindo a observação e investigação do âmbito social, cuidado familiar e condições 

de habitação. A partir das vivências, foi possível observar que o atendimento de Enfermagem 

na Atenção Primária à Saúde voltada aos idosos ainda apresenta algumas lacunas, 

principalmente em relação à abordagem integral a saúde, necessitando de capacitação e maior 

embasamento teórico e científico sobre as particularidades dessa população, para que se 

promova o cuidado integral, holístico, voltado a prevenção de agravos e diminuição de taxas 

de mortalidade. Conclusão: Diante da relevância e papel da Atenção Primária como porta de 

entrada do atendimento no serviço público, juntamente com o crescimento da população idosa 

e sua expressiva procura pelo serviço, torna-se de extrema relevância uma melhor atuação da 

enfermagem e melhor conhecimento específico dessa população. O atendimento com olhar 

específico ao idoso ainda é um desafio ao enfermeiro, que ainda segue os modelos biomédicos 

e mecanicistas, que muitas vezes não avalia o idoso como um todo, podendo acarretar em a 

futuros agravos, acometimento por novas patologias e comprometimento da qualidade de 

vida. A experiência mostra-se válida diante da oportunidade de interação dos acadêmicos de 

Enfermagem com a comunidade e melhor conhecimento das atribuições dos profissionais de 

Enfermagem no âmbito da Atenção Primária, apresentando um olhar crítico reflexivo acerca 

da atuação e holístico acerca das condições biopsicossociais que influenciam diretamente na 

qualidade de vida da população. 

 

Descritores: Atenção primária à saúde, Idosos, Enfermagem. 
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