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INTRODUÇÃO 
 
O envelhecimento populacional é um fenômeno que já atinge grande parte das 
populações mundiais, deixando de ser exclusivo dos países desenvolvidos. Pesquisas 
indicam a estimativa de que o número de idosos no Brasil aumente de 14 milhões em 
2000 para cerca de 32 milhões no ano de 2025, contabilizando, assim, 1/3 da 
população total, tornando-o o sexto país mais velho do mundo (IBGE; 2004) A 
multiprofissionalidade surge na saúde como uma estratégia de atuação no SUS capaz 
de garantir o cuidado integral aos usuários, sendo focada na prática integrada entre as 
variadas profissões deste setor, no intuito de captar toda a complexidade envolvida no 
processo do cuidado à saúde (SALVADOR et al, 2011). É de fundamental importância 
que o idoso dentro do serviço de sáude seja atendido por equipe multiprofissional esta 
composta por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicologa e dentista, 
tendo uma avaliação e atedimento integral. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Trata-se de uma revisão da literatura com busca nas bases de dados Scielo, o portal da 
Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e Science Direct. Resultados:O envelhecimento 
ainda é um processo desafiador para os profissionais de saúde, o cuidado por uma 
equipe multiprofissional melhora o atendimento da pessoa idosa, em diferentes 
aspectos como: polifarmácia, risco de quedas, dinâmica familiar alterada, vínculo 
afetivo comprometido, estresse do cuidador, maus-tratos, depressão, doenças 



 
 

osteomusculares, doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e neurodegenerativas e 
baixa adesão ao tratamento. Facilitando dessa forma o atendimento, de uma forma 
integral e por todos os profissionais de saúde envolvidos, além de promover maior 
conhecimento da equipe através da discussão por meio de rounds e estudos de caso. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O trabalho de uma equipe multiprofissional na prestação de cuidados a pessoa idosa é 
de grande relevância, os mesmos podem identificar diferentes problemas através de 
uma anmenese adequada, facilitando assim a prevenção, reabilitação e tratamento 
deste idoso. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 


