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INTRODUÇÃO
Observa-se hoje uma transição epidemiológica em que se
nota um crescente aumento da população idosa, tendo
como
consequência
a
imprescindibilidade
da
implementação de políticas e ações norteadas para essa
área. Devido as alterações de senescência e senilidade que
acometem a essa população, torna-se importante a
atuação multidisciplinar e de forma especial a abordagem
da fisioterapia objetivando melhorar a qualidade de vida.

OBJETIVO
Relatar a experiência da atuação da fisioterapia na abordagem
multidisciplinar na saúde do idoso na atenção primária a saúde
no município de Divinópolis/MG

04
Pacientes

02 Homens
02
Mulheres

10 Atendimentos no
período de Outubro
á Dezembro de 2019

Foram realizados os atendimentos de acordo com a demanda
de cada paciente, seguindo protocolos para as mesmas,
juntamente com orientação e acompanhamento familiar. Ao
final de cada atendimento, houve o preenchimento da
evolução para que o profissional seguinte pudesse se orientar
em relação ao atendimento.

CONCLUSÃO

MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência de forma multidisciplinar
com enfermagem por meio de um projeto de extensão da UFSJ
Campus CCO na atenção primária a saúde deste município.

Apesar dos poucos atendimentos fisioterapêuticos, a
fisioterapia contribuiu relativamente bem para melhora da
qualidade de vida e desempenho funcional dos pacientes
atendidos.

RESULTADOS
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Participam deste projeto usuários idosos cadastrados e
acompanhados nas unidades de saúde ESF Afonso Pena e no
Posto Central que demandem de acompanhamento domiciliar.
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