
Autores
Instituições
e-mails

PAPEL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA ASSISTÊNCIA A IDOSOS: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

A visita domiciliar é uma ferramenta de intervenção em prol da saúde de indivíduos
que apresentam demandas de profissionais habilitados a prevenir, promover e
reabilitar seu estado de saúde. Com o avançar da idade, os idosos podem estar
susceptíveis a afecções atreladas ao envelhecimento necessitando de atenção
multidisciplinar. O advento e a ascensão do novo coronavírus, SARS-CoV-2,
provocaram diversas mobilizações pelo Ministério da Saúde, principalmente sob
forma de orientações associadas a medidas preventivas de disseminação do vírus,
dentre elas o isolamento social.
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As visitas domiciliares foram realizadas, de acordo com a demanda apresentada, por
profissionais devidamente paramentados, habilitados e atrelados ao que rege as
atribuições e competências de cada profissão. O rastreio dos idosos ocorreu por
meio dos profissionais atuantes na UBS e posterior direcionamento a equipe
multiprofissional. Foram atendidos idosos de ambos os sexos, com doenças crônicas
não transmissíveis (diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, obesidade),
neurológicas (demência, aneurisma de aorta cerebral), hepáticas (cirrose hepática),
gastrointestinais (gastrite, doença do refluxo gástrico esofágico), renais
(insuficiência renal crônica). A abordagem multiprofissional foi direcionada a idosos
com disfunção física e motora, alimentação por via oral ou enteral, capacidade de
deambular, acamados e cadeirantes que necessitavam de cuidados assistenciais e
acompanhamento contínuo em seu domicílio. Aos idosos e/ou cuidadores, foram
direcionadas condutas relacionadas a alimentação por via oral e/ou enteral,
reabilitação física e motora, mudança de decúbito e prevenção de úlcera de lesão
por pressão.

Relatar, a partir de vivências, o papel da equipe multiprofissional em saúde na
assistência a idosos em isolamento social pertencentes a uma área geográfica adstrita
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de uma cidade do interior de Minas Gerais.

Trata-se de um relato de experiência acerca do papel da equipe multiprofissional em
saúde na assistência a idosos em distanciamento social. A equipe era constituída por
residentes em saúde graduados em enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação
física, bem como integrantes do projeto de extensão intitulado “Atenção Primária em
Saúde do Idoso no Ambiente Domiciliar”, conduzido pelo Programa de Residência
Multiprofissional Integrada em Saúde de uma universidade federal.

Em suma, é imprescindível a atuação da equipe multiprofissional na assistência à
saúde afim de intervir assistencialmente em comorbidades passíveis de controle e
tratamento interdisciplinar para proporcionar assistência e qualidade de vida a
população idosa, principalmente no que diz respeito a continuidade da assistência
no período pandêmico, evitando agravos e promovendo a saúde de forma integral
e multidisciplinar.


