
FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS 

EDSON JOÃO DA SILVA 

ROSSANA KARINA GOUVEIA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES DE CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADO: revisão integrativa da literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife-PE 

2012 



FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

 

Alexandra Pereira dos Santos 

Edson João da Silva 

Rossana Karina Gouveia da Silva Oliveira 

 

 

 

 

 

AÇÕES DE CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADO: revisão integrativa da literatura 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade Integrada de 
Pernambuco, como parte dos requisitos 
exigidos para a obtenção do Grau de 
Bacharel em Enfermagem. 
 

 

Orientador: Profª. Msc. Waldemar 
Brandão Neto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife-PE 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S237a 

 

 

 

Santos, Alexandra Pereira dos / Alexandra Pereira dos Santos, Edson 

João da Silva, Rossana Karina Gouveia da Silva Oliveira. Ações de 

Cuidado de Enfermagem ao Idoso Institucionalizado: revisão integrativa da 

literatura.  Recife: O Autor, 2012.  

        17fls. 

 

       1.Enfermagem.. 2.Enfermagem Geriátrica.  3.Idoso-Cuidados. 

4.Enfermagem-Idoso Institucionalizado.  I. Faculdade Integrada de 

Pernambuco (Facipe).        

                                                                                    

                                                        CDU 616-083 

 

 
Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Marcia Maia, CRB-4/1285 

 

 



FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO  

BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

 

Alexandra Pereira dos Santos 

Edson João da Silva 

Rossana Karina Gouveia da Silva Oliveira 

 

 

AÇÕES DE CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO 

INSTITUCIONALIZADO: revisão integrativa da literatura 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetida à Comissão Examinadora do Curso de 
Enfermagem da Faculdade Integrada de Pernambuco como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Bacharel em Enfermagem. 

 
 

 

 

Banca Examinadora 
 
 

_______________________________________________________________ 
Nome: Prof. Msc. Waldemar Brandão Neto 
Instituição: Docente da Faculdade Integrada de Pernambuco Mestre em 
Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE) 
 
 

Nome: Prof. Msc. Marta Úrsula Barbosa de Moraes 
Instituição: Bacharel em Enfermagem e Mestranda em Hebiatria pela Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE)  
 

_______________________________________________________________ 
Nome: Prof. Msc. Andrea Rosane Sousa Silva 
Instituição: Docente da Faculdade Integrada de Pernambuco Mestre em 
Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (UPE) 
 
 
 
 

Aprovada em 14 de dezembro de 2012. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este trabalho primeiramente a “Deus” e 

o “Senhor Jesus” que em sua misericórdia sempre 

tem nos abençoado dando-nos sabedoria e 

discernimento para conduzir minha vida. 

A todos que contribuíram para o nosso sucesso e 

em especial às nossas famílias. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 A Deus primeiramente, pois tem nos dado sabedoria e condições para 

concluirmos este trabalho e curso. 

 À nossa família por nos encorajar nessa caminhada, para que este sonho se 

tornar-se realidade. 

 Ao nosso orientador Prof. Msc. Waldemar Brandão Neto pelo apoio, e 

orientação na condução desse trabalho.  

Aos nossos amigos que nos apoiaram e caminharam conosco nessa jornada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enfermagem é a arte de cuidar 

incondicionalmente, é cuidar de alguém 

que você nunca viu na vida, mas mesmo 

assim, ajudar e fazer o melhor por ela. 

Não se pode fazer isso apenas por 

dinheiro... Isso se faz por e com amor!” 

Angélica Tavares 

 



8 
 

RESUMO 

 
 

O objetivo desse estudo é analisar as produções científicas nacionais referentes às 
ações de cuidado de enfermagem direcionadas ao idoso institucionalizado, no 
período de 2000 a 2012. Trata-se de uma revisão integrativa, baseada na análise de 
11 artigos capturados na BVS publicados em revistas especializada na área de 
enfermagem indexadas nas bases de dados Scielo e BDENF. O estudo mostrou que 
existe uma vasta literatura voltada na área de enfermagem direcionada para toda 
uma política cuidadora do idoso contribuindo para construção do conhecimento e as 
práticas de enfermagem. No entanto, enfatiza-se a necessidade de qualificar as 
ações de cuidado realizadas pela enfermagem ao idoso, principalmente em cenários 
específicos como é o caso de instituições asilares, delineando modos de cuidar ao 
idoso calcados na competência profissional e na visão pelo eixo da integralidade. 

 
Palavras-Chave: Enfermagem Geriátrica. Idoso. Cuidados de Enfermagem. 
Instituição de Longa Permanência para Idosos. 
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ABSTRACT 
 
 
The aim of this study is to analyze the national scientific production for the actions of 
nursing care directed institutionalized elderly in the period from 2000 to 2012. It is an 
integrative review, based on analysis of 11 articles published in BVS captured in 
magazines specializing in nursing indexed in databases Scielo and BDENF. The 
study showed that there is a vast literature focused on nursing directed at an entire 
political caregiver for the elderly contributing to building the knowledge and practice 
of nursing. However, we emphasize the need to qualify the shares held by the 
nursing care of the elderly, especially in specific scenarios such as the case of 
nursing homes, outlining ways of caring for the elderly rooted in professional 
competence and vision in the perspective of comprehensive 
 
Key words: Geriatric Nursing. Aged. Nursing Care. Homes for the Aged. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este estúdio e sanalizar La producción científica nacional por lãs acciones de 
atención de enfermería dirigida población institucionalizada em el período de 2000 a 2012. 
Se trata de una revisión integradora, basada em el análisis de 11 artículos publicados em la 
BVS capturado en revistas especializadas em enfermería indexados en bases de datos 
BDENF y Scielo. El estúdio mostró que existe una amplia literatura centrada em enfermería 
dirigida a un cuidador toda política para las personas de edad contribuyen a La construcción 
Del conocimiento y La práctica de La enfermería. Sin embargo, 
hacemoshincapiéenlanecesidad de calificar La sacciones en poder de los cuidados de 
enfermería a los ancianos, especialmente em escenarios específicos, como el caso de los 
hogares de ancianos, describiendo La manera de cuidar a los ancianos arraigada em 
lacompetencia profesional y lavisión por el eje de la integralidad . 
 
Palabras clave: Enfermería Geriátrica. Anciano. Cuidados de Enfermeira. Hogares para 
Ancianos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de saúde da pessoa Idosa, instituída pela Portaria Nº 2528 

de outubro de 2006, estabelece que as práticas de cuidados destinados às pessoas 

idosas exigem uma abordagem global, interdisciplinar e multiprofissional levando em 

consideração a grande interação entre fatores físicos, psicológicos e sociais que 

influenciam a saúde delas, além da importância do ambiente que elas estão 

inseridas. (SANTOS, 2009) 

De acordo com Santos (2009, p. 291-299), 

As ações de cuidado da enfermagem passam por um processo de 
cuidar da pessoa idosa considerando os seus aspectos 
biopsicossociais e espirituais vivenciados pelo idoso residente nas 
Instituições de Longa Permanência-ILPI, como também por sua 
família e amigos. O enfermeiro desenvolve suas atividades no intuito 
de cuidar e prevê a interação das multidimensões do viver saudável 
e ativo, por meio da utilização das capacidades e condições de 
saúde do idoso visando ao seu contínuo desenvolvimento pessoal.  
 

Seguindo a linha de pensamento de Santos (2009), Brandão-Neto (2011) 

complementa falando da importância da atuação da Enfermagem na assistência ao 

idoso, enfatizando o aprimoramento e capacitação do profissional de enfermagem, a 

fim de exercer cuidados que permitam o processo de reabilitação de maneira 

articulada abrindo caminho para o exercício de uma prática profissional renovada, 

que congregue saberes de forma criativa, estética, ética, política e técnico científico.  

Uma das questões que preocupam a sociedade diz respeito à necessidade da 

existência das Instituições de Longa Permanência-ILPI para Idosos, que surgem em 

função do aumento da população idosa e das dificuldades apresentadas pelos 

familiares, na tarefa de cuidar. Sabe-se que os idosos institucionalizados passam 

por situações de conflitos e angustias com seus familiares.  

Segundo Silva (2009, p. 118) a Política Nacional do Idoso sugere que é muito 

importante, e até mesmo menos conflitante a permanência do idoso no seio familiar. 

Porém, o fato é que as Políticas Públicas adotadas para este fim, não oferece 

suporte para o apoio familiar, gerando ainda mais conflitos. É fato que a 

permanência da pessoa idosa nas famílias seria possível, caso fosse criado uma 

rede de apoio familiar a qual seria composta por equipe médica e multiprofissional a 

fim de dar suporte técnico para auxiliar na resolução de problemas e também 

oferecer espaço para ouvir a famílias e acolhimento para o idoso.  
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 Conforme Oliveira (2008, p. 58) a presença do enfermeiro como cuidador do 

idoso em Instituições de Longa Permanência-ILPI, é fundamental e reflete 

diretamente na qualidade de assistência as suas necessidades básicas. Ele oferece 

cuidados de enfermagem abrangentes combinando o processo de enfermagem com 

o conhecimento especializado sobre o envelhecimento por meio do planejamento e 

sistematização do cuidado. Neste processo enfatizam-se os Diagnósticos de 

Enfermagem (DE), os quais consistem em um sistema de classificação que tem sido 

utilizada no contexto de vários serviços de saúde no Brasil.  

 Santos (2007) considera que uma das ferramentas essenciais no que se 

refere ao prestar cuidado com qualidade e organização para o idoso residente em 

uma ILPI é utiliza-se da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

estabelecido conforme a Resolução COFEN-272/2002. Através dela serão planejado 

ações que irão compor o cenário do trabalho, ou seja, do cuidado da enfermagem 

constituída de cinco etapas interelacionadas: a investigação, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação. Ela é uma forma de promover o cuidado 

humanizado e que induz os enfermeiros a sempre se auto-avaliarem buscando 

melhores resultados e aperfeiçoamento no âmbito profissional e pessoal.  

 Existem condições sistemáticas que seguem várias etapas onde os 

enfermeiros tomam iniciativas para maximizar a eficiência e obter bons resultados 

em longo prazo. Seguindo o dinamismo ele adquirirá experiência que o levarão a 

outras etapas do processo combinando atividades obtendo o mesmo resultado final.  

 O fator humanização leva em conta os interesses, valores e desejos do ser 

cuidado. E para concluir esse processo característico é necessário juntar todas as 

etapas, planejá-las e dirigi-las a resultados. (NEVES, 2009) 

 Associando a prática do cuidar e educar observa-se uma grande interação 

que estabelece relações dialógicas, promovendo participação e autonomia 

conferindo sentido ao ato de cuidar do outro com singularidade, sem desconsiderar 

o contexto em que está inserido.  

Os idosos fazem parte de uma faixa etária da população que exigem cuidados 

específicos e a presença constante de cuidados. Este estudo tem como objetivo 

analisar produções científicas nacionais referentes às ações de cuidados de 

enfermagem direcionadas ao idoso institucionalizado, no período de 2000 a 2012. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, cuja finalidade é de reunir e 

sintetizar resultado de pesquisa sobre um delimitado tema. 

 Segundo Benefild (2003) a revisão integrativa inclui a análise de pesquisas 

relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática 

clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas 

com a realização de novos estudos. 

 A revisão integrativa tem o potencial de construir conhecimento em 

enfermagem, produzindo, um saber fundamentado e uniforme para os enfermeiros 

realizarem uma prática clínica de qualidade. Além disso, pode reduzir alguns 

obstáculos da utilização do conhecimento científico, tornando os resultados de 

pesquisas mais acessíveis, uma vez que em um único estudo o leitor tem acesso a 

diversas pesquisas realizadas, ou seja, o método permite agilidade na divulgação do 

conhecimento. (WHITTEMORE, 2005) 

 A coleta foi realizada no mês de outubro cujas informações foram consultadas 

na Base de dados da BVS onde são combinados descritores: enfermagem 

geriátrica, idoso, instituição de longa permanência para idosos, cuidados de 

enfermagem capturando publicações que trataram do tema desse estudo. 

 Os artigos foram pesquisados na SCIELO e BDENF, descritores que foram 

utilizados na busca e posteriormente selecionados. Inicialmente escolheu-se 25 

artigos utilizando como critério de seleção artigos na íntegra em português no recate 

do período em que foi estabelecido e que responderam ao tema da pesquisa 

constituindo, assim, sua fase inicial, Posteriormente foram selecionados 11 artigos 

dos 25 escolhidos inicialmente, os quais se integravam mais a temática da pesquisa 

e referenciados com os seguintes dados: autores, título, ano de publicação, objetivos 

e abordagem teórico-metodológica. Estes dados foram expostos e descritos num 

quadro comparativo.  

 A próxima etapa da pesquisa consistiu na análise dos artigos através de uma 

revisão literária e posteriormente discutidos para uma análise temática.  Observamos 

um grande aumento de artigos publicados na área de enfermagem no período de 
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2000 a 2012, especificamente, que enfatizam a temática voltada para as funções de 

cuidadores de idosos.   
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3 RESULTADOS 

 

 Considerando os artigos examinados, a enfermagem brasileira tem procurado 

olhar as interfaces que permeiam a atenção à saúde e o cuidado ao idoso. Assim, 

são analisados os resultados obtidos conforme os núcleos temáticos identificados 

nos artigos selecionados. 

 Sobre a enfermagem gerontogeriátrica, ou seja, pesquisas nas quais a 

enfermagem, como ciência e arte, busca conhecer o cliente idoso no sentido de 

aprimorar sua prática, foram registradas 11 publicações. Identificamos que os 

profissionais de enfermagem e ciências afins estão preocupados com a investigação 

sobre situações de saúde/ doença que comprometem a qualidade de vida do idoso 

que vive em ILPI que apresentam repercussões e interlocuções na prática 

profissional. 

 A partir daí, foram realizados estudos que objetivavam avaliar as ações de 

cuidado do enfermeiro com o idoso institucionalizado expresso pela literatura 

interdisciplinar que se intercompleta para fundamentar o cuidado na terceira idade. 

Santos (2007) et al... citam que os cuidados de maior complexidade exigem maior 

conhecimento científico e enfatiza a importância do enfermeiro ao exercer funções 

administrativa, gerencial, cuidativa, educativa, ensino e pesquisa. 

 

Quadro Comparativo dos 11 artigos selecionados para o desenvolvimento da 

pesquisa 

 
Autores, Título e Ano de 

Publicação 

 
Objetivo 

 
Abordagem teórico-
metodológica 

 
BRANDÃO-NETO, Waldemar, et 
al. Educação em saúde como 
ferramenta do cuidado de 
enfermagem: revisão integrativa 
da literatura. Rev. De Enferm. 
UFPE on line. Recife, v.5, n. 6, 

p.1529-1536, ago.2011 

 
Conhecer as produções 
científicas nacionais que 
abordaram as ações de 
educação em saúde como 
ferramenta do cuidado realizado 
pelo enfermeiro, publicadas no 
período de 2000 a 2010. 

 
Estudo de revisão integrativa 
que utilizou os descritores 
educação em saúde e cuidado 
de enfermagem, com busca 
realizada nas bases de dados 
LILACS e BDENF. 

 
BRUM, A. K. R.;TOCANTINS, F. 
R.; SILVA, T.J. E. S. da. O 
enfermeiro como instrumento de 
ação no cuidar do idoso.  Rev. 
Latino-am Enfermagem, Rio de 

Janeiro, v. 13, n.6 p. 1019-26. 
Nov./dez. 2005.  

 
Refletir sobre o significado da 
ação de cuidar do idoso 
hospitalizado na realidade de 
enfermagem. 

 
Metodologia da Sociologia 
Compreensiva, tendo como 
cenário um Serviço de Terapia 
Intensiva de um Hospital 
Municipal - RJ. 

 
FREITAS, R. de;  SANTOS, S. 
S. C.; HAMMERSCHMIDT, K. S. 

 
Construir proposta de ação de 
enfermagem para prevenção de 

 
Trata-se de estudo documental, 
retrospectivo e descritivo, 
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de A.; SILVA, M.E.da; 
PELZERV, M.T. Cuidado de 
enfermagem para prevenção de 
quedas em idosos: proposta 
para ação.  Rev. Bras. Enferm.  

Brasília, v.3, n.64 p. 478-85, 
mai/jun. 2011.   

quedas em idosos. . realizado em prontuários de um 
hospital universitário, 

 
LOPES, F., et al Diagnósticos de 
enfermagem de idosos 
residentes em uma instituição de 
longa permanência (ILP). Cienc. 
Cuid. Saúde, Porto alegre, v.6, 

n.1, p.59-67, Jan/Mar 2007. 

Descrever os principais 
diagnósticos de enfermagem  em 
idosos residentes em uma  
instituição de longa permanência 
(ILP), com vistas à 
implementação da 
Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) 

Estudo, de caráter exploratório-
descritivo com abordagem 
quantitativa e qualitativa 
realizado numa ILP no Rio 
Grande do Sul tendo como 
sujeito do estudo 55 idosos 
residentes. 

 
NEVES, N.B.; GUEDES, H.;  
BARBOSA, S.P.;  ARÊDES, V. 
T. O. A. Atuação Da Equipe De 
Enfermagem Na Vacina Do 
Idoso Institucionalizado: O Caso 
De Um Município Da Região Do 
Vale Do Aço. Rene - Rev. Min. 
Enferm.  Fortaleza, v.3, n.13, p. 

416-422, jul./set., 2009. 

 
Identificar as vacinas oferecidas 
pelo Calendário Vacinal dos 
Idosos, a periodicidade para a 
avaliação dos cartões de 
vacinação e as vantagens e 
desvantagens da vacina para os 
idosos institucionalizados, de 
acordo com o ponto de vista 
desses profissionais. 

 
Pesquisa qualitativa e 
exploratória, sendo realizadas 
entrevistas com 25 profissionais, 
sendo 8 enfermeiras e 17 
auxiliares/técnicos de 
enfermagem. 

 
OLIVEIRA, D. N. de; GORREIS, 
M. C.; SANTOS, B.R.L. 
Diagnósticos de enfermagem em 
idosos de instituição de longa 
permanência.  Revista Ciência 
& Saúde,  Porto Alegre, v.1, n.2, 

p. 57-63, jul./dez. 2008.  

 
Identificar a prevalência de 
diagnósticos de enfermagem 
(DEs) em idosos residentes em 
Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) 
e associá-los a sexo e faixa-
etária. 

 
Estudo retrospectivo, com 
abordagem quantitativa. Coleta 
de dados em prontuários de 71 
idosos de ILPI em Porto Alegre. 
Análise descritiva e inferencial 
dos dados por meio do SPSS 
11.5. 

REIS, P. O; CEOLIM, M. F. O 
significado atribuído a ser idoso 
por trabalhadores de instituições 
de longa permanência.  Rev. 
Esc. Enferm. USP, São Paulo, 

v.1, n.41, p. 57-64, 2007. 
 

Identificar o significado atribuído 
a “ser idoso” por 50 
trabalhadores que prestam 
cuidados direto de enfermagem 
a idosos institucionalizados. 

Estudo do tipo exploratório e 
descritivo com abordagem 
quantitativa, cujos dados foram 
coletados com a versão da 
Escala Diferencial Semântica 
validada no Brasil. 

 
ROCHA, F.C.V.; CARVALHO, C. 
M. R. G. de; FIGUEIREDO, M. L. 
F.; CALDAS, C. P.O cuidado do 
enfermeiro ao idoso na 
estratégia saúde da família.  
Rev. Enferm. UERJ, Rio de 

Janeiro, v.2, n.19: 186-191 
abr/jun. 2011. 
 

 
Descrever e discutir o cuidado 
do enfermeiro ao idoso na 
estratégia saúde da família 
(ESF), bem como analisar os 
aspectos que facilitam ou 
dificultam este cuidado. 
Participaram do estudo 12 
enfermeiros. 
 

 
Estudo descritivo de natureza 
qualitativa. Os dados foram 
coletados no período de abril a 
junho de 2008 nas unidades 
básicas de saúde de Teresina-
PI, através de entrevista semi-
estruturada, e discutidos pela 
análise de conteúdo de Bardin. 
 

 
SANTOS, S. S. C.; FELICIANI, 
A. M.; SILVA, B. T.da.  Perfil de 
idosos residentes em instituição 
de longa permanência: proposta 
de ações de enfermagem/saúde.  
Rev. Reme. Fortaleza, v. 8, n. 3, 

p. 26-33, set./dez.2007. 
 

 
Objetivou-se identificar o perfil 
de idosos residentes em 
Instituição de Longa 
Permanência (ILP); desenvolver 
ações de Enfermagem /saúde 
que contribuam para melhor 
qualidade de vida dos idosos 
investigados. 
 

 
Pesquisa exploratória, descritiva, 
diagnóstica e avaliativa realizada 
em Rio Grande/RS, por meio da 
avaliação multidimensional do 
idoso, aplicada pela entrevista 
estruturada, em 55 residentes. 

 
SANTOS, S. S.C.; SILVA, B. T.; 
BARLEM, E. L.D.; LOPES, R. da 
S.. O papel do enfermeiro na 
instituição de longa permanência 
para idosos. Rev. De 
Enfermagem UFPE online.  

 
Identificar o papel do Enfermeiro 
na Instituição de Longa 
Permanência para Idosos. 

 
Estudo de revisão bibliográfica, 
utilizando material bibliográfico 
da Gerontologia e da 
Enfermagem / Saúde e 
experiência adquirida em 
trabalho de extensão 
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Recife, v. 2, n.14, p. 125-136, 
2009. 
 

permanente, e principalmente, a 
vivência profissional dos autores 
em ILPI. 

 
SILVA, B. T.; SANTOS, S. S. C. 
Percepção das pessoas idosas 
sobre a institucionalização: 
reflexão acerca do cuidado de 
enfermagem. Rev. Reme. 

Fortaleza, v.10, n.4, p. 118-125, 
out./dez. 2009. 
 
 

 
Identificar o perfil dos idosos 
residentes em Instituição de 
Longa Permanência para Idosos 
no Sul do país; identificar a 
percepção dessas pessoas 
acerca da instituição, dos demais 
residentes, dos trabalhadores, 
dos cuidados de enfermagem; 
discutir e refletir acerca do 
cuidado de enfermagem ao 
idoso institucionalizado. 
 

 
Pesquisa qualitativa, 
exploratório-descritiva que teve 
como sujeitos os idosos 
residentes em instituição. E para 
a coleta de dados utilizou um 
guia de entrevista. A análise foi 
temática separada por 
categorias. 

  

 Observou-se que o enfermeiro desenvolve suas atividades junto à pessoa 

idosa, por meio de um processo de cuidar, que consiste em olhá-la considerando os 

aspectos biopsicossociais e espirituais, vivenciados pelo idoso residente, por sua 

família e amigos. Essa concepção de cuidar prevê a interação das multidimensões 

do viver da pessoa idosa para promover um viver saudável e ativo. 

Em concordância com esses autores, observamos na produção da 

enfermagem artigos que focaliza as ações de enfermagem no cuidado ao idoso. Os 

dados após apreendidos foram discutidos a luz da literatura pertinente a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4 DISCUSSÃO 

 

  Devido ao rápido crescimento da população idosa, verifica-se a necessidade 

de cuidados urgentes, pois se observa que nessa faixa etária evidencia-se a 

presença de várias doenças, e acidentes domésticos que muitas vezes requer 

longos períodos de internação hospitalar, ocasionando um sério problema de saúde 

pública. (FREITAS, 2011) 

 Diante do exposto vê-se a necessidade de uma maior atenção a esta 

população que cresce demograficamente e desassistida. Para Freitas é importante 

criar urgentemente programas que voltem sua atenção a estes idosos, que tem 

diversas vezes suas necessidades e problemas pouco conhecidos tanto pelo público 

em geral quanto pelos profissionais de saúde.  

  Segundo Lopes (2007, p.60) através da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – SAE é possível oferecer ao idoso residente em Instituições de Longa 

Permanência cuidado com qualidade. É na SAE, que são planejadas as ações que 

farão parte do trabalho do cuidador em relação ao cuidado da enfermagem ao idoso. 

E ao planejar e oferecer cuidados, o enfermeiro precisa levar em conta os 

interesses, valores e desejos de ser cuidado.  

  Santos (2007, p.296) também ressalta a importância do uso do diagnóstico à 

Enfermagem e à pessoa idosa, pois direciona o cuidado possibilitando uma 

assistência individualizada. Esse diagnóstico é definido pela North American 

Nursings Diagnosis Association (NANDA), como um julgamento clínico das 

respostas do in indivíduos, famílias, da comunidade aos processos vitais, aos 

problemas de saúde atuais e de risco. Fornece a base para a seleção das 

intervenções de enfermagem para atingir os resultados que tem o enfermeiro como 

responsável.  

  A evolução constitui o momento em que se podem avaliar suas respostas 

adaptativas frente ao tratamento de assistência implementada. A última etapa refere-

se ao prognóstico de enfermagem ou avaliação, que é realizado no momento em 

que é revisado o planejamento manual de Funcionamento das Instituições de Longa 

Permanência-ILPI para idosos. (SANTOS, 2007, p. 296) 
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 A família também faz parte da ação cuidativa do idoso. O cuidado favorece o 

desenvolvimento humano, potencializando as habilidades do sujeito para cuidar de 

si, capacitando-o para trilhar o seu caminho. (BRANDÃO-NETO, 2011) 

Existe uma preocupação do enfermeiro em relação ao cuidado do familiar no 

domicílio. No ambiente desses idosos há responsabilidade deles com seus 

familiares. Isto denota uma sobrecarga muito grande para o idoso que passa a ser o 

sustentáculo da própria família, pela sua experiência de vida. (ROCHA, 2011) 

De acordo com Rocha (2011, p.188) o cuidado humano é uma atitude ética, 

em que seus agentes percebem e reconhecem os direitos uns dos outros. Diante do 

exposto Reis (2007) afirma que o enfermeiro, como profissional educador em saúde, 

precisa trabalhar junto às famílias, no sentido de informá-las e orientá-las como 

cuidar do idoso, tendo em vista, que o cuidado deve ser preservado e estimulado.  

 Outra estratégia de cuidado ao idoso foi à promoção da saúde. Esta 

representa um cuidado importante, em que o enfermeiro consegue melhorar a 

qualidade de vida do idoso, relacionada às mudanças de hábitos cotidianos. As 

ações relevantes, com boa aceitação tanto por parte do idoso, como de seus 

familiares e cuidadores propicia aos enfermeiros, uma maior aproximação com a 

realidade, constituindo uma oportunidade para alçar as necessidades básicas em 

cada idoso assistido. (ROCHA, 2011, p.189) 

  De acordo com Silva (2009) a Atenção à Saúde está centrada na cura e 

reabilitação, contradizendo as diretrizes do Sistema Único de Saúde e as políticas 

de saúde voltadas à pessoa idosa. As ILPI’s devem centrar-se na promoção e 

educação em saúde, por meio de programas sistemáticos e de atividades educativa, 

com o objetivo de manter as capacidades funcional, cognitiva, afetiva, sociais e 

outros do ser humano idoso. 

  Conforme Brum (2005, p.369) o cuidar ao idoso e os cuidados em si não são 

valorizados pelas instituições. Na visão administrativa institucional são delegadas ao 

enfermeiro atividades que o distanciam da ação assistencial, deixando de 

estabelecer uma relação face a face, passando a dar ênfase às atividades 

administrativas em detrimento dos cuidados.  

  Freitas (20111) ressalta que a ação de enfermagem junto ao idoso implica 

num diálogo permanente, sendo uma experiência intersubjetiva, ou seja, que tem 

como lócus central, pessoas – idoso e profissional de enfermagem. Portanto, a ação 

de enfermagem deve estar alicerçada nas reais necessidades do idoso. Ele, ainda, 
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reforça a importância da sensibilização daqueles envolvidos na formação dos 

enfermeiros, sobre a importância de se contemplar conteúdos didáticos que 

abordem temas referentes à queda dos idosos. Como contribuição da presente 

pesquisa à enfermagem na área de ensino. 

  Na assistência, pretende-se incentivar os enfermeiros a conhecer parâmetros 

de normalidade, da amplitude de movimentos, e também de funções orgânicas do 

idoso, para adquirir mais condição de determinar o grau de abrangência da 

avaliação multidimensional para essa população, com o intuito de prevenir as 

quedas. Também ressaltar a necessidade do registro no prontuário como essencial 

para a qualidade do atendimento e da assistência prestada ao idoso. (FREITAS, 

2011, p.484) 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

  De acordo com os resultados das publicações que foram agrupadas nos onze 

estudos considerados, identificou-se que a enfermagem brasileira está 

comprometida com a saúde e os aspectos que permeiam as ações de cuidado ao 

idoso. Contudo, no contexto do idoso institucionalizado, delineia-se um vasto campo 

de investigação para que se instrumentalizem os profissionais envolvidos nessas 

ações. 

  Após análise dos temas encontrados, considera-se que essas publicações 

estejam contribuindo para a formação do acadêmico de enfermagem e possibilitando 

o intercâmbio de conhecimento e interdisciplinaridade entre os profissionais da área 

de saúde. Além disso, denota o compromisso social da enfermagem com a 

construção do saber e com as perspectivas de efetivar um fazer profissional calçado 

na visão da integralidade do ser humano, seja ele já idoso ou não. Estamos 

convictos de que essa produção suscita novas idéias e norteia o desenho de outros 

estudos a serem desenvolvidos, tanto no meio acadêmico como no âmbito 

profissional.  

 Entendemos a importância de se investigar sobre a temática do idoso para 

instrumentalizar e humanizar os profissionais comprometidos com a efetiva inclusão 

da pessoa idosa no processo produtivo do conhecimento, das decisões políticas e 

transformações sociais. 
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