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RESUMO: A Atenção Primária na Saúde no Brasil é de grande importância,
para a melhoria das diretrizes clínicas, tanto nas Instituições públicas e
privadas. No decorrer dos anos evolui-se o artigo em questão, no Brasil e
no exterior. Muitos países obtiveram resultados satisfatórios no processo
da atenção primária, principalmente no cuidado da pessoa idosa, focando o
resultado do tratamento e não somente a redução do custo assistencial.
Existe uma preocupação na atenção básica na saúde do idoso. Com o
aumento da expectativa de vida, e com o avanço das doenças crônicas,
ocorrem o risco deste idoso reduzir a sua capacidade funcional, autonomia
e independência. O modelo de linha de cuidado deve estar alinhado aos
projetos de promoção à saúde, e prevenção de doenças, oferecendo um
atendimento de qualidade, seguindo os protocolos clínicos, protocolos de
segurança do paciente, uma equipe multidisciplinar, que é iniciada no
acolhimento (porta de entrada), avaliação clínica, buscando em detalhes o
perfil deste paciente, para que o mesmo seja direcionado ao tratamento
que necessita, utilizando a internação hospitalar, somente, em casos de
extrema necessidade. O modelo de atenção básica é acompanhado pela
legislação e políticas públicas direcionadas a este perfil de paciente. A

avaliação funcional realizada da forma correta, facilitará o direcionamento
adequado para solução ou manutenção do quadro clínico do paciente. As
políticas públicas contribuíram, para o atendimento de qualidade na saúde
do idoso. O modelo assistencial deve ter o foco no cuidado, para que as
doenças crônicas não evoluam, mas que o tratamento médico seja de
excelência, visando sempre a qualidade na saúde assistencial, em todos os
níveis de atendimento.
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