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No Brasil, assim como no mundo, o quantitativo de indivíduos com mais de
tem crescimento substancialmente, ocasionado a maior demanda
saúde direcionados a essa clientela da população. Por
emergente, esse projeto terá como objetivo
idosos cadastrados em uma unidade de
Como metodologia de trabalho
levantamento dos idosos cadastrados na unidade, e posteriormente a seleção com 
o enfermeiro daqueles que apresentem s
social. Os idosos selecionados serão acompanhados na perspectiva da 
integralidade e interdisciplinaridade do cuidado, durante o ano de 2020, por
professores/profissionais e acadêmicos dos cursos de enfermagem,
farmácia, nutrição, psicologia, fisioterapia e por uma assistente
que esse projeto seja capaz de proporcionar melhoria na
idosos assistidos, bem como realizar a integração da
além do ensino-teoria e prática para os
nas atividades.  
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No Brasil, assim como no mundo, o quantitativo de indivíduos com mais de
tem crescimento substancialmente, ocasionado a maior demanda
saúde direcionados a essa clientela da população. Por considerar essa necessidade 
emergente, esse projeto terá como objetivo realizar o atendimento domiciliar de 

os em uma unidade de saúde de atenção primária de Divinópolis. 
Como metodologia de trabalho será realizado inicialmente uma triagem para o 

cadastrados na unidade, e posteriormente a seleção com 
daqueles que apresentem situação de fragilidade e/ou vulnerabilidade 

Os idosos selecionados serão acompanhados na perspectiva da 
e interdisciplinaridade do cuidado, durante o ano de 2020, por

professores/profissionais e acadêmicos dos cursos de enfermagem,
farmácia, nutrição, psicologia, fisioterapia e por uma assistente social. Acredita
que esse projeto seja capaz de proporcionar melhoria na qualidade de vida dos 
idosos assistidos, bem como realizar a integração da universidade e comunidade, 

teoria e prática para os discentes/docentes/profissionais envolvidos 

Projeto Envelhecer e Cuidar: atenção multidisciplinar ao idoso 

No Brasil, assim como no mundo, o quantitativo de indivíduos com mais de 60 anos 
tem crescimento substancialmente, ocasionado a maior demanda por serviços de 

considerar essa necessidade 
realizar o atendimento domiciliar de 

saúde de atenção primária de Divinópolis. 
será realizado inicialmente uma triagem para o 

cadastrados na unidade, e posteriormente a seleção com 
ituação de fragilidade e/ou vulnerabilidade 

Os idosos selecionados serão acompanhados na perspectiva da 
e interdisciplinaridade do cuidado, durante o ano de 2020, por 

professores/profissionais e acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, 
social. Acredita-se 

qualidade de vida dos 
universidade e comunidade, 

discentes/docentes/profissionais envolvidos 


