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DESCRIÇÃO DO CASO

eficiente e individualizado, levando a
Trata-se de relato de experiência de
um projeto de extensão que teve seu
lócus de atuação inserido em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS). O
projeto teve por finalidade ofertar
consulta de enfermagem domiciliar à
12

idosos

que

integralidade da assistência. O projeto
integrou o ensino, pesquisa e extensão.
A SAE e o conteúdo correlacionado à
saúde do idoso aprendidos na teoria
foram articulados e implementados na
prática extensionista.
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