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A APLICABILIDADE DO IVCF-20 EM IDOSOS E A GERONTOLOGIA NA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20) é um instrumento de rastreio capaz de detectar idosos com maior

fragilidade em seu contexto sociai. Isso contribui para o desenvolvimento da gerontologia por enfermeiros da estratégia saúde da

família. A proposta da sua aplicabilidade na prática profissional segue os conceitos do pilar instrumento trazido pela Resolução

Cofen 358/2009 e gera um escore que auxilia precisamente o processo de enfermagem.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Grande parte dos idosos consultados apresentaram independência e poucas limitações. Os principais agravos foram:

polifarmácia; polipatologia com dislipidemias, sobrepeso, obesidade I, Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial

Sistêmica associados; histórico pessoal de neoplasias, esquecimentos, micose ungueal, diminuição da acuidade auditiva,

desânimo e tristeza nos últimos trinta dias.

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência profissional/acadêmico, qualitativo, guiado pelas diretrizes do Revised Standards

for Quality Improvement Reporting Excellence – SQUIRE 2.0. A experiência ocorreu no período de agosto a outubro de 2020 na

disciplina de estágio supervisionado em saúde coletiva da graduação em enfermagem de uma instituição de ensino superior privada,

localizada em um estado do sudeste brasileiro. No primeiro momento foi utilizado o recurso da Teleconsulta. Em seguida, setenta e

oito idosos foram agendados para consultas presenciais que ocorreram no consultório de enfermagem de uma unidade saúde da

família. O instrumento foi o IVCF-20, presente no Software “Rede Bem Estar©” que é o sistema de saúde municipal. Ações

específicas de educação em saúde, diagnósticos, intervenções e continuidade da experiência seguiram a base teórica da Teoria do

Autocuidado de Dorothea Orem e foram executadas por 1 preceptor e 5 discentes com envolvimento direto da enfermeira, técnica

de enfermagem e de dois médicos da equipe. Por se tratar de uma atividade de educação e formação profissional, não foi necessária

apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), de acordo com a Resolução CNS 510/2010.

Foi possível vivenciar os serviços da enfermagem gerontológica na saúde da família na preceptoria e um relatório

individual foi gerado pelo prontuário eletrônico na finalidade de determinar o grau de fragilidade e vulnerabilidade dos

idosos atendidos. Os achados encontrados durante a aplicabilidade da IVCF-20 permitiram o fortalecimento das ações

de educação para o autocuidado e a sua continuidade, uma vez que, outras ferramentas como o Screening do pé

diabético puderam ser aplicadas em casos mais específicos.

Descrever a experiência assistencial da gerontologia pela preceptoria de enfermagem com base na aplicabilidade da IVCF-20 em

idosos no estágio em saúde coletiva.

PALAVRAS-CHAVE: Gerontologia; Fragilidade; Idoso.

Contato: munizvinicius@id.uff.br

mailto:munizvinicius@id.uff.br

