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RESUMO 

 

Em paralelo à mudança no perfil populacional com o crescimento da população idosa 

ocorre a transição epidemiológica caracterizada pelo aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTS) e suas complicações produzindo impactos diretos nos serviços 

de saúde. As taxas de hospitalização e tempo de internação de idosos são maiores 

quando comparadas com outras faixas etárias tornando-os mais susceptíveis a eventos 

adversos durante a hospitalização. Este estudo teve como objetivo geral Analisar os 

riscos e benefícios do ambiente do cuidado ao paciente idoso hospitalizado em 

enfermaria de clínica médica de um hospital universitário e como objetivos específicos: 

Descrever o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado em enfermaria de clínica 

médica de um hospital universitário; Identificar os riscos e os benefícios à segurança do 

idoso no ambiente do cuidado na perspectiva dos profissionais da equipe de 

enfermagem, idosos e\ou familiares acompanhantes e Elaborar recomendações para a 

segurança do paciente idoso hospitalizado em enfermaria de clínica médica. Trata-se de 

estudo com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso único, realizado nas 

enfermarias de clínica médica masculina e feminina de um hospital universitário 

localizado no Estado do Rio de Janeiro com profissionais da equipe de enfermagem, 

clientes idosos internados e\ou familiares acompanhantes. A produção de dados ocorreu 

no período de março a junho de 2016, por meio de observação participante e entrevista 

semiestruturada, sendo os dados analisados pela técnica de análise temática de 

conteúdo. O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição sob Parecer o nº 996.459. Os resultados apontaram que os profissionais de 

enfermagem e os idosos apresentavam conhecimentos diferenciados e complementares 

sobre a segurança do paciente sendo destacado pelos profissionais de enfermagem que a 

segurança consiste na criação e estabelecimento de uma cultura de segurança na 

instituição mediante a mobilização de conhecimentos científicos e habilidades técnicas, 

do trabalho em equipe e do cuidado centrado na pessoa. Já para os idosos, a segurança 

está associada ao estabelecimento de vínculo profissional-paciente-família, a afetividade 

durante a realização dos cuidados e o controle do acesso de pessoas no ambiente 

hospitalar. Quanto às estratégias realizadas pelos profissionais de enfermagem para a 

redução dos riscos à segurança do paciente idoso hospitalizado foram destacadas: 

auxílio e acompanhamento dos idosos na realização de suas atividades, manipulação do 

ambiente externo, como manter leito travado e grades elevadas; prevenção de lesões por 

pressão por meio da avaliação do risco de lesão nos pacientes, mudança de decúbito; 

prevenção de eventos adversos associados à medicação, pela identificação dos cincos 

certos na administração de medicamentos, além de treinamentos e palestras para a 

equipe de enfermagem. Conclui-se que apesar dos profissionais de enfermagem 

participantes do estudo terem expressado domínio teórico sobre segurança do paciente, 

isso ainda não se reflete em práticas sistematizadas e focadas nas especificidades do 

paciente idoso, sem avaliação sistematizada dos riscos e das suas demandas no ambiente 

hospitalar. O estudo espera contribuir para o conhecimento e prática dos profissionais 

de enfermagem quanto aos riscos e benefícios do ambiente do cuidado, incentivando a 

elaboração e implementação de recomendações que resultem na promoção de práticas 

seguras que viabilizem uma assistência efetiva e livre de riscos durante o processo de 

hospitalização do paciente idoso.  

Descritores: Segurança do paciente; Idoso; Hospitalização, Cuidados de enfermagem, 

Enfermagem geriátrica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In parallel, the change in the population profile with the growth of the elderly 

population occurs to the epidemiological transition characterized by the increase of 

chronic noncommunicable diseases (NCDS) and complications producing direct 

impacts on the health services. Hospitalization rates and length of stay in the elderly are 

higher when compared to other age groups making them more susceptible to adverse 

events during hospitalization. This study had as general objective To analyze the risks 

and benefits of the elderly care environment hospitalized in the medical clinic ward of a 

university hospital and as specific objectives: Describe the care environment for the 

hospitalized elderly in a medical clinic ward of a university hospital ; Identify the risks 

and benefits to the elderly in the care environment from the perspective of nursing staff, 

elderly and / or accompanying family members and Elaborate recommendations for the 

safety of the elderly patients hospitalized in a medical clinic ward. This is a study with a 

qualitative approach, a single case study, carried out in the male and female medical 

clinic wards of a university hospital located in the State of Rio de Janeiro, with 

professionals from the nursing team, elderly and hospitalized patients Companions. The 

data production occurred in the period from March to June 2016, through participant 

observation and semi-structured interview, the data being analyzed by the thematic 

content analysis technique. The Research Project was approved by the Research Ethics 

Committee of the institution under protocol 996,459. The results showed that nursing 

professionals and the elderly presented differentiated and complementary knowledge 

about patient safety, emphasized by nursing professionals that safety consists in the 

creation and establishment of a safety culture in the institution through the mobilization 

of scientific knowledge and skills Techniques, teamwork, and person-centered care. For 

the elderly, safety is associated with establishing a professional-patient-family bond, 

affectivity during the care and control of access of people in the hospital environment. 

Regarding the strategies carried out by nursing professionals to reduce the risks to the 

safety of hospitalized elderly patients, the following were highlighted: assistance and 

follow-up of the elderly in their activities, manipulation of the external environment, 

such as keeping beds locked and elevated grids; Prevention of pressure injuries by 

assessing the risk of injury to patients, change of position; Prevention of adverse events 

associated with medication, identification of the right fives in medication 

administration, and training and lectures for the nursing team. It is concluded that 

although the nursing professionals participating in the study expressed a theoretical 

domain about patient safety, this is not reflected in systematized practices and focused 

on the specificities of the elderly patient, without systematic evaluation of the risks and 

their demands in the hospital environment. The study aims to contribute to the nursing 

professionals' knowledge and practice regarding the risks and benefits of the care 

environment, encouraging the elaboration and implementation of recommendations that 

result in the promotion of safe practices that enable effective and risk-free the nursing 

care assistance during hospitalization process of the elderly patient. 
Descriptors: Patient Safety; Aged; Hospitalization; Nursing Care; Geriatric Nursing. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Paralelamente al cambio en la población de perfil con el crecimiento de la población de 

edad avanzada se produce a la transición epidemiológica caracterizada por el aumento 

de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y las complicaciones que se 

producen impactos directos sobre los servicios de salud. Las tasas de hospitalización y 

duración de la hospitalización de los ancianos son más altos en comparación con otros 

grupos de edad, haciéndolos más susceptibles a eventos adversos durante la 

hospitalización. Este estudio tuvo como objetivo general analizar los riesgos y 

beneficios de los ancianos de entorno de atención al cliente hospitalizados en la clínica 

médica de un hospital de enseñanza y como objetivos específicos: describir el entorno 

de la atención a los ancianos hospitalizados en la clínica médica de un hospital 

universitario; Identificar los riesgos y beneficios a los ancianos en el entorno de 

seguridad de la atención desde la perspectiva del equipo de enfermería profesionales, 

parientes mayores y escoltas e\ou elaboración recomendaciones para la seguridad del 

cliente mayor hospitalizados en la sala de medicina interna. Este es un estudio con un 

enfoque cualitativo, tipo del solo estudio de caso, llevó a cabo en las salas de clínica 

médica de hombre y mujer de un hospital de enseñanza localizado en el estado de Río 

de Janeiro con profesionales del personal de enfermería, antiguos clientes admitieron 

escorts e\ou familia. Producción de datos ocurrió en el período de marzo a junio de 

2016, a través de la observación participante y la entrevista semiestructurada, que los 

datos analizados por la técnica de análisis temático de contenido. El proyecto de 

investigación ha sido aprobado por el Comité de ética de investigación de la institución 

bajo opinión párrafo 996.459. Los resultados mostraron que los profesionales de 

enfermería y los ancianos fueron distinguidos y conocimientos complementarios acerca 

de la seguridad del paciente está apoyada por profesionales de enfermería que la 

seguridad es la creación y el establecimiento de una cultura de seguridad en la 

institución a través de la movilización de conocimientos científicos y habilidades 

técnicas, trabajo en equipo y atención centrada en la persona. A los ancianos, la 

seguridad es asociada con el establecimiento de enlace profesional-paciente-familia, 

afectividad durante la atención y control de acceso de personas en el entorno 

hospitalario. En cuanto a las estrategias llevadas a cabo por profesionales de enfermería 

para la reducción de riesgos para la seguridad del paciente anciano hospitalizado se 

destacaron: ayuda y seguimiento de las personas mayores en la realización de sus 

actividades, la manipulación del ambiente externo, cómo mantener cama bloqueado y 

altas calificaciones; prevención de lesiones por presión mediante la evaluación del 

riesgo de lesiones en pacientes, cambio de decúbito; Prevención de eventos adversos 

asociados con la medicación, la identificación de cinco derecho en la administración de 

medicamentos, así como capacitación y conferencias para personal de enfermería. Se 

concluye que a pesar de los profesionales de enfermería participantes en el estudio han 

expresado su dominio teórico sobre la seguridad del paciente, esto no se refleja en las 

prácticas sistematizadas y se centró en las características del paciente anciano con 

ninguna evaluación sistemática de los riesgos y de sus demandas en el entorno 

hospitalario. El estudio pretende contribuir al conocimiento y práctica de los 

profesionales de enfermería sobre los riesgos y beneficios de cuidado entorno, 

fomentando el desarrollo y aplicación de las recomendaciones que resulten en la 

promoción de prácticas seguras que hacen posible una asistencia eficaz y sin riesgos 

durante el proceso de hospitalización del cliente edad avanzado. 

Descriptores: Seguridad del Paciente; Anciano; Hospitalización; Atención de 

Enfermería; Enfermería Geriátrica. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A motivação para o estudo 

O interesse em estudar sobre o cuidado ao idoso hospitalizado surgiu durante o 

Curso de Especialização em Enfermagem Gerontológica, quando realizei o trabalho de 

conclusão de curso sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem aos clientes 

idosos (SANTOS, 2013), o qual apontou dificuldades das relações de cuidado no 

ambiente hospitalar, que, às vezes, tornam-se automatizadas, o que impede que o 

profissional perceba o outro em sua totalidade, colocando em risco a dignidade e 

autonomia do cliente. Quanto ao cliente idoso percebe-se que o processo de tomada de 

decisão em relação ao seu cuidado é ainda mais dificultado, pois ele se encontra 

fragilizado pela doença e mais dependente do profissional (CARRETTA; 

BETTINELLI; ERDMANN, 2011). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2013), a 

atenção centrada no paciente por meio do respeito às suas preferências e valores, além 

do estímulo a sua participação em todas as tomadas de decisão que o envolvam, são 

fatores que favorecem a segurança do paciente.  

Na trajetória como residente de enfermagem em enfermarias de clínica médica e 

cirúrgica, vivenciei situações relacionadas à assistência prestada ao idoso no ambiente 

hospitalar e participei de estudo sobre a infraestrutura física de alguns setores do 

hospital, o que revelou diversas não conformidades da estrutura ambiental em relação às 

portarias e resoluções vigentes sobre o ambiente hospitalar. Essas situações 

desencadearam questionamentos e inquietações quanto aos cuidados de enfermagem 

promovidos aos clientes idosos com suas singularidades e, ao mesmo tempo, na 

avaliação dos processos em busca de um cuidado de qualidade e da segurança aos 

mesmos, em todo o período de internação hospitalar.  

Inserida nesse contexto da prática hospitalar foi possível observar o crescimento 

do número de notificações de riscos à segurança desses sujeitos ao Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP) e ao serviço de gerência de risco, demonstrando a necessidade desses 

indivíduos serem assistidos de maneira mais qualificada, principalmente pelos 

profissionais de enfermagem sobretudo, em decorrência do panorama vivenciado no 

Brasil com o envelhecimento populacional. 

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios e preocupações da 

sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XXI, já que este fenômeno vem
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ocorrendo de maneira abrupta, sem que haja tempo de se reorganizar socialmente e 

proporcionar condições de saúde adequadas para atender as demandas desse novo perfil 

populacional (BRASIL, 2010). 

Segundo Brasil (2010), o envelhecimento populacional é definido como a 

mudança no perfil etário da população que acarreta em um crescimento no quantitativo 

de pessoas acima de 60 anos de idade, como descrito no Estatuto do idoso, como marco 

do início da velhice (BRASIL, 2003).  

Nesse sentido, apreende-se que o envelhecimento não se inicia subitamente aos 

60 anos, mas que consiste em um processo sequencial, cumulativo, irreversível, 

individual e não patológico devendo ser encarado como uma etapa natural do 

desenvolvimento que envolve o acúmulo e interações de processos sociais, médicos e 

comportamentais durante toda a vida, sendo resultado da interação dos fatores genéticos 

e ambientais que provocam no organismo modificações biológicas, psicológicas e 

sociais (SILVA, 2009). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) a 

população com 60 anos ou mais de idade passou de 14,2 milhões em 2000, para 19,6 

milhões em 2010, devendo atingir 41,5 milhões em 2030 e, 73,5 milhões em 2060. 

Espera-se, para os próximos 10 anos, um incremento médio de mais de 1,0 milhão de 

idosos anualmente. 

Em paralelo a essa mudança demográfica ocorre também à transição 

epidemiológica que consiste na diminuição da incidência de doenças infecto contagiosas 

e aumento progressivo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), bem como 

das complicações decorrentes dessas doenças que definem novas demandas dos serviços 

de saúde (RABELO et al., 2010).  

Assim, evidencia-se que as mudanças decorrentes do processo de 

envelhecimento associados à elevada prevalência de doenças crônicas e múltiplas 

comorbidades (evidência de mais de uma doença concomitante), tornam os idosos mais 

vulneráveis ao processo de hospitalização, produzindo impactos diretos nesses serviços, 

uma vez que os idosos utilizam mais e com mais frequência os serviços de saúde, 

permanecendo mais tempo internados, que outros segmentos populacionais (SANTOS, 

2011; VERAS, 2012). 

Portanto, o ambiente hospitalar pode ao mesmo tempo trazer benefícios aos 

indivíduos, já que é um local onde se realiza os cuidados em saúde, considerados 
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coadjuvantes na manutenção da vida e, também, expor esses a riscos de eventos 

adversos durante a realização dos cuidados (SVALDI; SIQUEIRA, 2010).  

O risco é entendido como probabilidade de um incidente ocorrer, sendo o 

incidente um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente, podendo ser uma circunstância relatada, um quase erro (near 

miss), um incidente sem dano ao paciente ou um incidente com dano ao paciente, 

conhecido como evento adverso (EA) (WHO, 2009).  

Os Eventos Adversos (EA) são danos não intencionais que atingiu o paciente 

durante a prestação do cuidado à saúde, não relacionados à evolução natural da doença 

de base e não necessariamente devido a um erro e que, obrigatoriamente, acarretam 

lesões mensuráveis nos pacientes afetados, óbito ou prolongamento do tempo de 

internação (WHO, 2009; ANVISA, 2013).  

Long et al (2013) e Aranaz-Andre’s et al (2013) referem como fatores que 

contribuem significativamente para o aumento dos eventos adversos em idosos: redução 

da capacidade funcional, presença de comorbidades e doenças graves (diabetes, HAS, 

insuficiência cardíaca, câncer, obesidade, entre outras), utilização de dispositivos 

invasivos, tempo prolongado de internação hospitalar e cuidados inadequados. 

Os eventos adversos em pacientes internados mais velhos são frequentemente 

evitáveis, o que representa o dano ao paciente associado a uma falha ativa ou a uma 

condição latente, ou mesmo a uma violação de normas e padrões de segurança, variando 

desde síndromes geriátricas como quedas, delírio, úlceras de pressão (UPP), 

incontinência urinária ou fecal para eventos adversos mais comuns como eventos 

adversos associados a medicamentos, infecção hospitalar e complicações relacionadas a 

procedimentos (NASCIMENTO; TRAVASSOS, 2010; SOUSA et al., 2010; MERTEN; 

ZEGERS, 2013; SANTOS; CEOLIM, 2009). 

Além desses riscos, a hospitalização também pode acarretar ao idoso 

hospitalizado estresse emocional e sentimentos de insegurança, já que este devido a uma 

patologia é obrigado a se retirar do seu ambiente familiar, de seu convívio social e de 

suas rotinas diárias sendo transferido para um local desconhecido com pessoas 

diferentes e rotinas pré-estabelecidas, podendo culminar em perdas na capacidade 

funcional que não existiam antes da admissão hospitalar do idoso, comprometendo a 

autonomia e independência dessa clientela (LOURENÇO et al., 2014) .  
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Kawasaki e Diogo (2005) corroboram com essas colocações referindo que 

diversos estudos comprovam um declínio funcional de 34 a 50% dos idosos durante o 

período de hospitalização, contudo, ainda não se sabe ao certo, até onde esse 

comprometimento é secundário somente ao evento hospitalização, uma vez que diversos 

fatores podem contribuir com esse resultado tais como a gravidade da doença, estado 

nutricional, terapêutica aplicada e o ambiente não responsivo. 

Diante dos riscos iminentes nos quais os clientes inseridos no ambiente 

hospitalar estão submetidos, atualmente ocorre uma ampla discussão e preocupação por 

parte dos gestores, das instituições de saúde e dos profissionais de saúde em relação à 

qualidade do cuidado e a segurança dos clientes hospitalizados e, sobretudo, com os 

idosos que apresentam maiores taxas de internações e reinternações hospitalares, 

exigindo por parte dos profissionais, principalmente de enfermagem, uma ampliação 

dos conhecimentos, capacidade de prática independente e de liderança e habilidades 

para resolver problemas clínicos complexos e, muitas vezes, atípicos, buscando 

proporcionar um cuidado de qualidade, efetivo, seguro e coordenado (ELIOPOULOS, 

2011). 

Com o objetivo de contribuir e assegurar a qualificação do cuidado em saúde em 

todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), pela Portaria nº 529 de 

1º de abril de 2013, que visa promover a cultura de segurança do paciente no ambiente 

do cuidado, mediante incentivo a uma prática assistencial segura pelo estabelecimento 

de protocolos básicos de segurança que envolve a identificação correta do paciente, a 

melhoria na comunicação entre os profissionais de saúde e da segurança na prescrição, 

no uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, prática de higienização das 

mãos e prevenção de úlceras por pressão e quedas (BRASIL, 2014). 

Segurança é uma das dimensões da qualidade do cuidado nos serviços de saúde, 

sendo a qualidade e segurança atributos indissociáveis (INSTITUTO DE MEDICINA, 

2001; BEGOA, 2006; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009). Segundo a 

proposta mais recente da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2009) segurança do 

paciente significa “ausência de dano desnecessário, real ou potencial, associado à 

atenção à saúde”.  

E qualidade do cuidado refere-se aquele que proporciona ao paciente o bem estar 

máximo e mais completo, após ter sido considerado o equilíbrio previsto entre ganhos 
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(benefícios) e perdas (danos) que acompanham o processo de cuidado em toda a sua 

extensão. Assim, a avaliação dos serviços de saúde deve ser pautada sob três aspectos: 

estrutura (recursos humanos, físicos, materiais e financeiros), dos processos (execução 

das atividades envolvendo profissionais de saúde e pacientes) e dos resultados 

(satisfação dos padrões e expectativas) (DONABEDIAN, 2003).  

Dessa maneira, os sistemas de saúde que reduzem a um mínimo aceitável os 

riscos à segurança do paciente (danos) estão consequentemente, aumentando a 

qualidade de seus serviços (ANVISA, 2013). 

A questão dos riscos do ambiente do cuidado já vem sendo descritos e estudados 

desde Florence Nightingale, sendo destacado em seu livro notas sobre enfermagem que 

se um ou mais aspectos do ambiente estivessem desequilibrados, o doente deveria usar 

maior energia para contrabalançar o estresse ambiental. Para ela, o paciente, enfermeira 

e os principais elementos ambientais (luz, ventilação, ar, limpeza, cama, psicossocial) 

deveriam estar equilibrados (NIGHTINGALE, 1989).  

 Dessa forma, um fator que interfere no cuidado e na segurança do cliente idoso 

hospitalizado é o ambiente.  Prochet, Ruiz e Correa (2006, p.3) afirmam que “cuidado e 

ambiente estão interligados e devem ser foco de atenção dos profissionais de saúde nos 

diferentes espaços de cuidado no qual a pessoa idosa está presente”.  

Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006, p.9) a prática de 

cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, 

que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que 

influenciam na saúde dos idosos e na importância do ambiente no qual eles estão 

inserido.  

Nessa perspectiva, cuidar é um processo dinâmico, planejado com base no 

contexto que o usuário está inserido e a enfermagem exerce um papel importante no 

cuidado ao idoso, auxiliando-o na manutenção de sua saúde e no manejo das doenças, 

desejando harmonia e integridade com o ambiente (ELIOPOULOS, 2011).  

Portanto, é essencial que o ambiente no qual se realizam os cuidados em saúde 

apresentem uma estrutura física adequada e profissionais de enfermagem que 

compreendam as singularidades desses idosos, promovam a participação dos mesmos 

no planejamento das ações de saúde e realizem o monitoramento dos riscos á segurança 

desses sujeitos, favorecendo a qualidade da assistência e a segurança do cliente idoso 

hospitalizado. 
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Figura 1: Esquema Explicativo sobre a problematização do estudo.  

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos, 2017. SANTOS, T.D. O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso 

hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Niterói, 2017.  

 

A prática de cuidados às pessoas idosas 

exige abordagem global, interdisciplinar e 

multidimensional, que leve em conta a 
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psicológicos e sociais que influenciam na 

saúde dos idosos e na importância do 

ambiente no qual ele está inserido (PNSPI, 

2006, p. 9). 
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Objeto de estudo 

O Ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso hospitalizado. 

 

Questão Norteadora 

Quais os possíveis riscos e benefícios do ambiente do cuidado ao paciente idoso 

hospitalizado em enfermaria de clínica médica de um hospital universitário? 

 

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

 Analisar os riscos e benefícios do ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado 

em enfermarias de clínica médica de um hospital universitário. 

 

Objetivos Específicos: 

 Descrever o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado em enfermaria de 

clínica médica de um hospital universitário; 

 Identificar os riscos e os benefícios à segurança do idoso no ambiente do 

cuidado na perspectiva dos profissionais da equipe de enfermagem, idosos e\ou 

familiares acompanhantes; 

 Elaborar recomendações para a segurança do paciente idoso hospitalizado em 

enfermarias de clínica médica de um hospital universitário; 

 

Justificativa  

 Atualmente a qualidade do cuidado e a segurança do paciente têm sido 

amplamente discutidas no contexto do trabalho em saúde com o intuito de tornar a 

assistência mais segura nos serviços de saúde. Receber uma assistência à saúde de 

qualidade é um direito do indivíduo e os serviços de saúde devem oferecer atenção 

efetiva, eficiente, segura, com a satisfação do paciente em todo o processo (ANVISA, 

2013).  

A segurança é a dimensão mais crítica e decisiva para os pacientes. Essa área é 

destacada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), sendo ressaltada a importância do governo, das organizações 

internacionais e da sociedade civil na implementação de políticas e programas que 
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melhorem a saúde, a participação e a segurança da pessoa idosa (VINCENT, 2010; 

OMS, 2005). 

As ações de promoção do cuidado seguro aos idosos devem ser implementadas 

nos serviços de saúde, uma vez que é o segmento populacional que mais aumenta na 

população brasileira, com taxa superior a 4% ao ano no período de 2012 a 2020, 

colocando o Brasil como o sexto país com maior quantitativo de idosos 

(aproximadamente 32 milhões). O município do Rio de Janeiro possui 14.081.480 

indivíduos com mais de 65 anos, representando 7,4% da população total. Desse 

quantitativo, 83.536 idosos com 60 anos ou mais estão no município de Niterói, sendo 

42.605 indivíduos na faixa etária de 60 a 69 anos e 40.931 com 70 anos ou mais (IBGE, 

2010).  

Com o envelhecimento ocorre também mudança no perfil epidemiológico, com 

elevação das DCNTs e consequente, aumento na utilização dos serviços hospitalares por 

essa clientela. Dados disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS, 2012), no período de 2002 a 2011 apontam 20.590.599 (16,11%) do 

total de internações hospitalares entre idosos brasileiros no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), contribuindo para 27,85% do total de internações. 

A literatura mostra que os idosos internados estão mais vulneráveis a EA do que 

pacientes de outras faixas etárias. Estudo analisando três hospitais no Rio de Janeiro 

identificou que oito em cada 100 pacientes internados sofreram EAs, sendo que 67% 

dessas ocorrências eram evitáveis. Revelou ainda que o tempo de permanência no 

hospital triplicou, em decorrência desses eventos, ocorrendo, com maior frequência, em 

unidades de internação em que há um predomínio de idosos internados (BRASIL, 

2009).  

Estudos internacionais corroboram com esses estudos brasileiros, apontando taxa 

de EA de 8,6% em 1,2 milhões de pacientes admitidos em hospitais suecos, sendo que a 

maioria destes ocorreu na população acima de 65 anos que poderiam ter sido evitados e 

resultaram em lesões permanentes ou contribuíram para o óbito (SOOP et al., 2009).  

Um estudo realizado com 30.000 prontuários de 51 hospitais de Nova Iorque identificou 

que pacientes com mais de 65 anos de idade, sofreram EA duas vezes mais que os 

pacientes entre 16 a 44 anos (BRENNAN et al., 1991).  

Nessa perspectiva, verifica-se que o crescimento da população idosa repercute 

em maior demanda para as instituições hospitalares que já apresentam deficiências na 



24 

 

infraestrutura, na acessibilidade aos espaços físicos e programas específicos de 

atendimento ao idoso. Ainda, enfrenta-se o desafio de profissionais de saúde em número 

insuficiente e que não estão capacitados para o atendimento de pacientes idosos, o que 

compromete a segurança e predispõe a riscos inerentes ao processo de cuidar (LEITE; 

GONÇALVES, 2009).  

Uma revisão integrativa sobre a segurança do paciente idoso hospitalizado 

possibilitou encontrar lacunas do conhecimento, como a escassez de artigos com foco 

na segurança do paciente idoso hospitalizado; aprofundamento das questões dos fatores 

ambientais quanto ao dimensionamento e adaptação das enfermarias para idosos 

vulneráveis; literatura nacional precária que aborde os programas para melhoria do 

cuidado realizado pelos profissionais de saúde e a necessidade de notificação dos 

eventos e em ações de cuidados que reduzam a ocorrência destes eventos, além do 

pouco investimento na formação de enfermeiros gerontólogos para a atuação mais 

efetiva na assistência e segurança dos idosos (SANTOS et al., 2016). 

Em 2008, foi lançado pelo Ministério da Saúde a Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS, 2008, p.5), tendo como pressuposto 

“respeitar as necessidades nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução 

seletiva para a produção de conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas 

prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais”. A temática de saúde do 

idoso é um desses tópicos prioritários para a pesquisa, constituindo-se na Subagenda 6, 

no item 6.1: Magnitude, dinâmica, compreensão dos problemas de saúde do idoso, que 

prioriza estudos sobre os determinantes das condições de vida do idoso, com ênfase nos 

aspectos ambientais, familiares, nutricionais, físicos e psicossociais, por meio da 

identificação, distribuição e vulnerabilidade da população idosa.  

Esses dados justificam a necessidade de realização de estudos sobre os aspectos 

que envolvem o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado, visando à promoção de 

um ambiente seguro, acolhedor e de qualidade a esses sujeitos mais vulneráveis a 

hospitalização e aos cuidados em saúde.   

 

Relevância 

Espera-se que esse estudo proporcione através da identificação dos possíveis 

riscos e benefícios do ambiente do cuidado ao cliente idoso hospitalizado uma 

assistência de enfermagem mais qualificada, segura e resolutiva, à luz do 



25 

 

compartilhamento de percepções diferenciadas sobre a temática, configurando a 

complementaridade e ampliação de saberes acerca do assunto. 

No campo da pesquisa, esse estudo contribui para a ampliação do conhecimento 

nas áreas de gerontologia, segurança do paciente e enfermagem e desperta discussões e 

iniciativas para realização de pesquisas subsequentes.  No ensino, este trabalho pode 

contribuir para a reformulação dos currículos de graduação e pós-graduação e nível 

técnico, mediante a inserção de disciplinas com conteúdos que abordem a segurança do 

paciente, à luz dos conhecimentos gerontológicos e sua inter-relação, o que poderá 

resultar em um cuidado de enfermagem mais efetivo e seguro a clientela idosa.   

 Espera-se que esse estudo proporcione discussões entre profissionais e gestores 

de enfermagem quanto à necessidade de compreensão em relação ao processo de 

envelhecimento e as vulnerabilidades dos idosos no ambiente hospitalar motivando a 

implementação de programas de educação permanente das equipes de saúde.  

Assim, inserido na Linha de Pesquisa Cuidados Clínicos do Curso de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, que tem como foco o cuidado centrado 

o paciente, este estudo contribui para a ampliação dos conhecimentos em enfermagem 

gerontológica e a segurança do paciente idoso hospitalizado, fomentando discussões e 

estudos no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Gerontológica (NEPEG), 

voltado para a pesquisa, ensino e prática de enfermagem gerontológica.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O processo de Envelhecimento  

 

A mudança no perfil da população mundial com o aumento da proporção de 

idosos no mundo, em decorrência dos avanços tecnológicos em saúde, controle das 

doenças infecto contagiosas, redução das taxas de mortalidade e fecundidade, representa 

um desafio para os gestores, pesquisadores em saúde e governantes, com repercussões 

diretas para a sociedade contemporânea.  

O envelhecer faz parte do viver e da história da humanidade, sendo que esta 

realidade transformou-se de um fato isolado para um fato mundial. Esse fenômeno 

surgiu no final do século XX, significando um fenômeno social importante, 

principalmente após o avanço de tecnologias científicas, aliado à possibilidade de 

usufruir a longevidade, considerando a qualidade de vida alcançada (SANTOS, 2011). 

Em contraste aos países desenvolvidos, em que a transição demográfica ocorreu 

de maneira gradual e ordenada, evidencia-se nos países em desenvolvimento, 

especialmente, no Brasil, o aumento abrupto e vertiginoso da população idosa. Dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), apontam que o número 

de idosos no Brasil é um dos maiores do mundo, com taxas de crescimento de mais de 

4% ao ano no período de 2012 a 2022. Projeções mundiais apontam que em 2050 

haverá um contingente de mais de 2 bilhões de idosos, o que constituirá 22% da 

população. A faixa populacional que mais cresce é aquela que compreende os 

indivíduos acima de 80 anos. (UNITED NATIONS, 2013). 

Não existe consenso sobre quando exatamente se começa a envelhecer. Para 

Camarano e Kanso (2013), o ser humano envelhece à medida que sua idade aumenta. 

Segun (2001) complementa que o envelhecimento é algo que ocorre paulatinamente, 

uma vez que o indivíduo começa a envelhecer ao nascer.  

Assim, a idade cronológica refere-se somente ao número de anos que tem 

decorrido desde o nascimento da pessoa, sendo o método mais usual e fácil para definir 

a velhice, porém não a mais eficaz. A criação pelas autoridades públicas de uma faixa 

etária específica para os indivíduos idosos tornou-se necessária para garantir os direitos 

sociais desses individuos, estando sujeito a variadas definições de acordo com o 

contexto (SANTOS, 2011; SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  
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Nessa perspectiva, o envelhecimento vai além da simples cronologia, podendo 

ser conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas que vão alterando, 

progressivamente, o organismo, tornando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e 

extrínsecas que terminam por levá-lo à morte (PAPALÉO NETTO, 2002).  

Para Passerino e Pasqualotti (2006), o envelhecimento humano compreende 

todos os processos de transformação do organismo, tanto físicos quanto psicológicos e 

sociais, envolvendo, principalmente, os papéis sociais desempenhados pelos sujeitos. 

Eliopoulos (2011), Costa, Porto e Soares (2003) complementam afirmando que o 

envelhecimento é um processo natural que atinge todos os seres humanos, de forma 

diferenciada; é constante e contínuo, influenciado por inúmeros fatores, tais como 

hereditariedade, alimentação, estado de saúde, experiências de vida, ambiente, 

atividade, estresse, estilo de vida, os quais irão produzir efeitos únicos em cada pessoa. 

Caracteriza-se por uma diminuição da reserva funcional, que somada aos anos de 

exposição a inúmeros fatores de risco, torna os idosos mais vulneráveis às doenças. 

Entendendo que o envelhecimento é um processo que envolve transformações 

biopsicossociais que ocorrem de maneira particular em cada indivíduo, sofrendo 

influências de vários fatores ao longo dos anos, torna-se essencial que o profissional que 

cuida da pessoa idosa tenha conhecimentos que permitam diferenciar o envelhecimento 

fisiológico (senescência) e as perdas impostas pelo envelhecimento patológico 

(senilidade), assim como a relação entre ambos.  

Dentre as mudanças morfofisiológicas comuns no envelhecimento citam-se o 

branqueamento e afinamento dos cabelos; as fibras de colágeno tornam-se ásperas e sem 

padrão, reduzindo a elasticidade da pele, a derme fica mais avascular e fina e ocorre 

diminuição dos melanócitos, originando as rugas e a maior possibilidade de surgimento 

de hematomas, rompimento da pele e aumento das manchas na pele; ocorre redução do 

timo, levando ao declínio das células T e, consequentemente, redução da resposta imune 

contribuindo para o risco de infecções; além de diminuição dos líquidos intracelulares, 

resultando em menos líquido corporal total e risco significativo de desidratação nos 

idosos (ELIOPOULOS, 2011). 

Quanto às alterações no sistema respiratório, evidenciam-se a rigidez da traqueia 

e da caixa torácica, redução dos reflexos de tosse e laringe, diminuição e rigidez dos 

pulmões, ação ciliar reduzida e alvéolos maiores e em menor número, implicando na 
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expansão pulmonar insuficiente, diminuição da capacidade vital, troca de gases menos 

eficiente e redução da capacidade de expelir matéria estranha, aumentando o risco de 

infecção respiratória. No sistema cardiovascular, observa-se redução da eficiência do 

miocárdio, acarretando em redução do débito cardíaco; os vasos sanguíneos de uma 

maneira gral são mais espessos e menos elásticos provocando o aumento da resistência 

vascular periférica, gerando um aumento gradual da pressão arterial; a diminuição do 

fluxo coronariano pode contribuir para o surgimento da aterosclerose e ocorre redução 

das células marca-passo do nodo sinusal que são responsáveis pelo ritmo cardíaco 

(ELIOPOULOS, 2011). 

A massa muscular em geral e os minerais ósseos ficam reduzidos e as 

articulações tornam-se mais rígidas e aumentadas, propiciando maior risco de fratura 

grave nessa faixa etária. No sistema urinário, há redução da massa renal, dos néfrons, da 

função tubular, enfraquecimento da musculatura da bexiga e da capacidade desta de 

armazenamento, podendo acarretar nos idosos frequência, urgência urinária e noctúria. 

No sistema nervoso, a velocidade de condução nervosa e a percepção cinestésica 

diminuem, contribuindo para reações mais lentas a mudanças de equilíbrio podendo 

levar a quedas. Ocorrem mudanças no padrão de sono, podendo levar ao despertar 

frequente. A termorregulação também é prejudicada pelas deficiências vasoconstritoras, 

massa muscular e tecido subcutâneo diminuído e alteração na transpiração. 

(ELIOPOULOS, 2011; MUNCH, et al., 2007).   

Destacam-se também as alterações sensoriais com o envelhecimento: a redução 

da acuidade visual devido à diminuição do tamanho da pupila, dispersão na córnea e no 

cristalino, opacidade do cristalino e do humor vítreo e perda de células barorreceptoras 

da retina; possibilidade de audição prejudicada, pela perda de células pilosas, menor 

suprimento de sangue, endolinfa e aumento de cerume e da concentração de queratina, 

além de problemas no equilíbrio propiciados pela degeneração de estruturas vestibulares 

e atrofia da cóclea, do órgão de Corti e da stria vascularis; capacidade olfativa 

prejudicada pela redução na quantidade de células sensoriais no revestimento do nariz e 

ás poucas existentes no bulbo olfatório cerebral e redução da sensação tátil levando a 

menor capacidade dos idosos sentir as alterações de pressão e dor e distinguir 

temperaturas, acarretando em riscos á sua segurança (ELIOPOULOS, 2011).  

O ser humano apresenta ainda uma série de mudanças psicológicas com o 

envelhecimento dentre as quais o declínio gradual das funções cognitivas que 
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ocasionam dificuldades de aprendizagem, memória de curto prazo e redução no 

desempenho de vigilância (capacidade de manter a atenção por mais de 45 minutos) que 

podem sofrer influências de diversos fatores como alterações na situação de saúde, 

mudanças físicas e sociais, experiências de vida que podem prejudicar as interações 

com o ambiente e com outros indivíduos, afetando a condição psicológica.   

Para Pestana (2012), essas alterações ocorrem quando o indivíduo precisa 

adaptar-se a novas situações do cotidiano, pensando em estratégias que funcionem como 

mecanismos protetores.   

Em relação ao envelhecimento social, Neri (2005, p.22) afirma que está 

relacionada à “avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos 

papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, num dado 

momento da história de cada sociedade”. Assim, as modificações sociais em muitas 

sociedades estão atreladas a diminuição da produtividade e, principalmente, do poder 

físico e econômico, sendo essas alterações nos papéis sociais mais evidentes nos países 

de economia capitalista, como o Brasil (SILVA, 2005).  

Nessa perspectiva, o envelhecer normal está ligado à capacidade de adaptação 

do indivíduo aos rigores e às agressões do meio ambiente (BRAZ; CIOSAK, 2006). 

Assim, a velhice é uma experiência individual, ou seja, cada sujeito envelhece a seu 

modo, podendo ser vivenciada de forma positiva ou negativa, de acordo com a sua 

construção sociocultural representada por uma série de fatores de ordem econômica, 

familiar, de gênero e estilo de vida. 

Para Leal (2013), a velhice não é só biológica, é biográfica, pois cada pessoa tem 

a sua história de desenvolvimento que deve ser levada em consideração e “envelhecer 

bem” é subjetivo, portanto nunca será igual para todos. Dessa forma, o estresse, o hábito 

de fumar, o alcoolismo, a dieta inadequada, a inatividade física e outros fatores podem 

influenciar diretamente na qualidade do envelhecimento, podendo culminar no 

desenvolvimento de patologias. 

   A senilidade é um processo patológico ocasionado por estresse emocional, 

acidente ou doenças e pode surgir com o envelhecimento, já que à medida que a pessoa 

envelhece, aumenta a predisposição às doenças crônicas não transmissíveis, devido às 

alterações próprias do envelhecimento fisiológico, tornando os idosos mais vulneráveis 

aos riscos á saúde (BRASIL, 2006).  
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O conceito de vulnerabilidade está atrelado não só pelas características pessoais 

(sexo, idade, etnia, escolaridade, renda), mas também pelas condições adquiridas no 

decorrer da vida ou resultantes do estilo de vida, do desenvolvimento de estratégias e 

habilidades para enfrentar trauma e doença (NICHIATA, 2008). 

Nesse sentido, apesar da maior vulnerabilidade da pessoa idosa ao 

desenvolvimento de doenças, esses não podem ser tratados como fatores interligados e 

interdependentes, uma vez que mesmo existindo declínios no nível biológico, 

econômico, social e psicológico, a manutenção das atividades, das perspectivas sociais e 

do envolvimento familiar possibilita o envelhecimento saudável. 

O envelhecimento saudável e ativo, proposto na Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI, 2006), permanece como um desafio ao sistema de saúde, 

fortalecendo a necessidade de se romper com os estereótipos as pessoas idosas, exigindo 

dos gestores e dos profissionais de saúde medidas individuais e coletivas que acarretem 

na recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência dos idosos 

devendo ser esta a meta de toda ação de saúde para os mesmos.  Essa política considera 

o cidadão idoso não mais como passivo, mas como agente das ações a eles direcionadas, 

devendo ser desenvolvido uma assistência acolhedora e resolutiva, que valorize e 

respeite o ser idoso e a coparticipação deste nas ações de saúde de modo a atender as 

suas demandas e necessidades.  

 Pensando nessa nova forma de representação da velhice, Castro (2015, p.103) 

afirma que: 

Na ressignificação em curso nos modos de vivenciar e representar a velhice, 

os estereótipos negativos associados a esta fase da vida — os quais entre nós 

deram origem à expressão “terceira idade” e eufemismos como “melhor”, 

“maior” ou mesmo “feliz” idade — são crescentemente desafiados pelo 
modelo positivo da velhice ativa, gratificante e jovial frequentemente 

associada a estilos de vida e padrões de consumo considerados adequados e 

que se tornaram uma exigência. 

 

Portanto, os profissionais de enfermagem precisam elaborar estratégias que 

contribuam para a redução das limitações próprias do envelhecimento, na prevenção de 

doenças e promoção e recuperação da saúde, intervindo tanto na senescência quanto na 

senilidade. Mas, para isso, é necessária uma revisão na formação acadêmica dos 

profissionais de enfermagem e de saúde em geral, com enfoque maior na assistência à 

população idosa emergente, levando em consideração os aspectos relacionados ao 

envelhecimento, que quando negligenciados e submetidos a condições não favoráveis 
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de envelhecimento bem sucedido culminam no risco elevado para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis e seus agravos, tornando este grupo etário mais 

vulnerável ao processo de hospitalização.  

 

 

Hospitalização do Idoso 

 

 Diante do aumento vertiginoso da população idosa brasileira e as mudanças 

epidemiológicas, há necessidade de estruturação dos serviços de saúde a fim de atender 

as demandas emergentes de saúde desse novo perfil populacional. Assim, as pessoas 

idosas, em comparação com os sujeitos em início de vida, tendem a apresentar doenças 

crônicas que podem causar incapacidades, elevando-se a utilização dos serviços de 

saúde, com aumento no número de consultas, maior consumo de medicamentos e 

hospitalizações.  

O ambiente hospitalar é o local onde grande parte dos cuidados à saúde dos 

idosos é realizada, sendo esses sujeitos internados com mais frequência, o tempo de 

ocupação do leito tende a ser mais prolongado quando comparado com outras faixas 

etárias, devido ao tratamento de duração mais demorada e recuperação mais lenta e 

complicada e os índices de readmissões hospitalares aumentados, o que gera altos 

custos para o sistema de saúde (GÓIS; VERAS, 2010). 

De acordo com Santos (2012), os idosos atingem a ocupação de 20% dos leitos 

hospitalares, e, em média, o tempo de permanência hospitalar é quase quatro vezes 

maior que a média para o total da população.  Um estudo comparativo realizado em 

hospital de Goiânia identificou que os idosos permaneceram significativamente mais 

tempo internados (média de 8,32±6,74 dias) que os adultos jovens (média 4,61±2,66 

dias) (OLIVEIRA et al., 2010). Quanto à razão de custo\habitante verifica-se que 

aumenta, proporcionalmente, com a idade: 0,76 na faixa de 20 a 59 anos; 1,85 na de 60 

a 69; 2,65 na de 70 a 79; e 3,05 na faixa de 80+ anos, representando no total em idosos 

36,47% dos recursos pagos (DATASUS, 2012). 

Estudo de Pestana (2012), que caracterizou o perfil de idosos em situação de 

readmissão hospitalar, verificou que 71(75,5%) idosos sofreram hospitalização prévia 

em 12 meses, dentre os quais 28 (39,4%) sofreram readmissão em até 30 dias após a 

alta hospitalar. No seguimento de três meses, 46 (64,8%) idosos haviam sofrido 

reinternação hospitalar.  
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Esses dados diferenciam de maneira significativa da literatura, podendo estar 

relacionado ao tamanho da amostra, como no estudo de Paz (2004) que encontrou em 

um acompanhamento de 162 idosos após alta hospitalar, taxas de readmissão hospitalar 

de 26,4% em um mês e 41,2% em três meses.  

As causas de internação hospitalar em idosos são na maioria por doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), sendo as principais, segundo alguns estudos: as 

doenças do aparelho circulatório, respiratório, digestivo e neoplasias (LOYOLA FILHO 

et al., 2004; JOBIM; SOUZA; CABRERA, 2010; PAZ, 2004). Outro estudo realizado 

em um hospital universitário verificou a prevalência desses diagnósticos médicos 

também em pacientes em situação de readmissão hospitalar, além da presença de 

múltiplas comorbidades em idosos hospitalizados (PESTANA, 2012). 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (2010), indicam que os 

idosos com maiores taxas de internações são aqueles com maior número de doenças 

crônicas, pior autoavaliação da saúde e do estado funcional, mais restrição das 

atividades habituais e os que estiveram acamados por motivo de saúde. 

Diante desse novo panorama com as mudanças no perfil demográfico e 

epidemiológico da população, evidencia-se a necessidade de utilização desses 

indicadores para o planejamento de políticas e ações de saúde condizentes com as 

necessidades dessa clientela, no que se refere à organização dos serviços de saúde, a 

ampliação dos conhecimentos por parte dos profissionais e gestores de saúde em relação 

ao processo de envelhecer e suas especificidades e a identificação e avaliação das 

vulnerabilidades dos idosos aos riscos no cenário hospitalar.  

Nessa perspectiva, a maior utilização do sistema de saúde pelos idosos, 

consequências do maior tempo de vida e das múltiplas patologias crônicas, configuram-

se como grandes desafios para o sistema de saúde já que o alto custo investido na saúde 

desses sujeitos parece não ser revertido em benefício destes, pois recebem um cuidado 

generalizado, em que não são consideradas as alterações inerentes ao processo de 

envelhecimento, tornando esses mais susceptíveis a eventos adversos durante a 

hospitalização (GÓIS; VERAS, 2010; WACKER; ROBERTO, 2008).  

Estudos retrospectivos da realidade de hospitais brasileiros realizaram uma 

comparação das taxas de incidência de eventos adversos entre os pacientes adultos e 

idosos hospitalizados, sendo demonstrado que os idosos experimentam mais eventos 

adversos do que os pacientes mais jovens com consequências mais graves e predomínio 
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desses sujeitos internados nas enfermarias de clínica médica (DIAS; MARTINS; 

NAVARRO, 2012; MENDES et al., 2013).  

Cabe ressaltar que as consequências fisiológicas e patológicas do 

envelhecimento, quando negligenciadas contribuem para o aparecimento das grandes 

síndromes geriátricas, que muitas vezes são consideradas de maneira equivocada como 

alterações normais do envelhecimento aumentando, consequentemente, a cronicidade 

dos idosos. Nesse sentido são evidenciados que caso as síndromes geriátricas ocorram 

durante o período de internação hospitalar, esta deve ser considerada como um EA, uma 

vez que pode acarretar em prolongamento do período de internação hospitalar e a 

necessidade de cuidados especiais (SOUSA et al., 2010). 

Em relação aos eventos adversos associados à medicação (EAM), muito comum 

nos pacientes idosos hospitalizados, Secoli et al. (2012) afirmam que o uso de diversas 

drogas, decorrentes de doenças concomitantes e a mudança do perfil farmacocinético 

inerente ao processo de envelhecimento tornam os idosos mais propensos as reações 

adversas a medicamentos (RAM) e as interações medicamentosas (IM).  

O internamento expõe o idoso ao risco aumentado de adquirir infecção, em 

função das alterações fisiológicas do envelhecimento, do declínio da resposta 

imunológica e da realização de procedimentos invasivos, podendo retardar a 

convalescença do idoso, aumentar o tempo de permanência hospitalar e o risco de 

desenvolver outras complicações, até mesmo chegar à morte (LENARDT et al., 2010).  

Uma das formas de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à 

saúde (IRAS), visando à segurança do paciente é através da prática de higienização das 

mãos, conforme proposto na meta 5 de segurança do paciente.  

O ambiente hospitalar é um cenário propício para ocorrência de quedas, que é 

um dos três eventos adversos mais frequentes nesse local e entre os pacientes mais 

idosos. Dados revelam que as quedas ocorrem em 30% dos idosos que apresentam alta 

taxa de recorrência e representa a sexta causa de mortalidade entre os idosos (PAIVA; 

PAIVA; BERTI, 2010). 

O estudo de Fisher et al. (2011), que identificou a associação entre a atividade 

ambulatorial e as quedas entre idosos hospitalizados, revelou que estas estão mais 

relacionadas aos fatores cognitivos e ambientais do que propriamente com a quantidade 

real de caminhada realizada pelos sujeitos durante o período de internação.  
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A redução da ocorrência de quedas está presente em um dos protocolos básicos 

de segurança do paciente, proposto pela ANVISA (2013) correspondendo a meta 6 de 

segurança do paciente, sendo destacada a necessidade de identificação e mitigação dos 

riscos nos pacientes hospitalizados.  

Assim, como medidas essenciais de prevenção de quedas em idosos 

hospitalizados o amplo conhecimento dos enfermeiros em relação às características 

funcionais do idoso e o histórico de doenças e quedas anteriores, realização de 

adaptações ambientais através da instalação de barras de segurança, iluminação e 

ventilação adequadas, retirada de objetos que se tornem obstáculos durante a caminhada 

do idoso, utilização de camas mais baixas e de grades laterais levantadas nos leitos 

quando necessário (HIGNETT et al., 2013; SANTOS et al., 2012; INOUE et al., 2011; 

TZENG et al., 2012).  

Entretanto, além desses riscos á segurança do paciente no ambiente hospitalar, 

Martins et al. (2008, p. 31) complementam afirmando que: 

A hospitalização representa, para muitos idosos, um momento de fragilidade 

e de medo, pois além do sofrimento e sensação desagradável, e da 

insegurança que a doença ocasiona, esse paciente irá necessitar da atenção de 

um conjunto de trabalhadores da saúde para intervir nesse processo.  

 

Portanto, diante das repercussões psicológicas, sociais e clínicas que envolvem o 

processo de hospitalização para o idoso que podem acarretar na perda da capacidade 

funcional do idoso, entendemos que a equipe de saúde, dentre estas a de enfermagem, 

possui papel essencial no gerenciamento dos cuidados, avaliando o idoso como um 

todo, desde a sua admissão até a sua alta, auxiliando no enfrentamento de suas 

dificuldades, possibilitando que estes, juntamente com seus familiares, atuem no 

planejamento e no processo de tomada de decisões, de modo a reduzir os riscos á 

segurança do cliente idoso provenientes do ambiente do cuidado, favorecendo a 

manutenção da funcionalidade global do idoso. 

 

A Enfermagem no cuidado ao idoso hospitalizado 

 

Em virtude das particularidades que envolvem o idoso e os impactos produzidos 

pela hospitalização à saúde desses sujeitos, verifica-se a necessidade de preparar melhor 

os profissionais de saúde envolvidos na assistência multidisciplinar ao idoso, em 

particular, o enfermeiro para a realização de cuidados gerontológicos holísticos. 
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Para Eliopoulos (2011), os cuidados gerontológicos holísticos incorporam 

conhecimentos e habilidades de inúmeras disciplinas para o tratamento da saúde física, 

mental, social e espiritual, tendo como meta não o tratamento das doenças, mas sim o 

atendimento das necessidades da pessoa idosa como um todo, pela cura do corpo, da 

mente e do espírito. 

Nesse prisma, a assistência de enfermagem a pessoa idosa hospitalizada deve ter 

como ponto de partida a avaliação minuciosa da sua capacidade funcional, da 

autonomia e da independência, já que esses parâmetros norteiam a planejamento das 

intervenções de enfermagem, possibilitando o atendimento das reais necessidades dessa 

clientela (MORAES, 2012; MENEZES et al., 2010).  

A capacidade funcional é aquela que o idoso tem para realizar as atividades 

básicas de vida diária (ABVD) e as atividades instrumentais de vida diária (AIVD), 

mantendo sua independência no dia a dia, visando à sua qualidade de vida. É um 

processo dinâmico influenciado por fatores como motivação, capacidade física, 

cognitiva e ambiente (FERRETTI, 2012; CATTAI, 2008).  

Assim, a capacidade funcional do idoso pode ser avaliada pelas atividades 

básicas de vida diária (ABVD) propostas por Katz e colaboradores (1959), as quais 

envolvem as tarefas de autocuidado, como tomar banho, vestir-se, alimentar-se, deitar e 

levantar da cama, usar o sanitário e pelas atividades instrumentais de vida diária (AIVD) 

que são tarefas mais difíceis e complexas e que consiste em fazer compras, utilizar 

transporte, telefonar, realizar tarefas domésticas, preparar uma refeição, gerir o próprio 

dinheiro, lavar roupas e tomar medicação. Através dessas escalas é realizada a 

mensuração do nível de dependência ou independência que o idoso possui para a 

execução das tarefas descritas anteriormente (LAWTON; BRODY, 1969; KATZ et al., 

1970; ALVES; LEITE; MACHADO et al., 2008). 

Na Escala de Katz a classificação varia de 0 a 6 e, quanto maior a classificação 

pior é o desempenho nas funções. Assim, foi definido como ponto de corte igual a 3, em 

que o idoso é dependente em três atividades e independente em outras três, sendo as 

outras classificações as seguintes: pontuação 0- independente em todas as funções; 1- 

independente em cinco funções e dependente em uma função; 2- independente em 

quatro funções e dependente em duas; 3-  independente em três funções e dependente 

em três; 4- independente em duas funções e dependente em quatro; 5- independente em 
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uma função e dependente em cinco; 6- dependente em todas as funções (LINO et al., 

2008). 

Já na Escala de Lawton e Brody os escores variam de 7 pontos a 21 pontos e, 

quanto maior o escore, melhor o desempenho nas funções, sendo que a pontuação varia 

de 3 a 1 para cada item. Para esta pesquisa foram estabelecidos os seguintes pontos de 

corte: Independência- 21 pontos; Dependência parcial ou semidependência- >7 e < 21; 

Dependência total- 7 pontos (LAWTON; BRODY, 1969).  

 A autonomia pode ser definida como a liberdade para agir e tomar decisões no 

dia a dia, relacionadas à própria vida. Já a independência é a capacidade de realizar algo 

com seus próprios meios. A autonomia e independência não são conceitos 

interdependentes, haja vista que o individuo pode ser independente e não ser autônomo 

ou vice-versa. Entretanto, o que se deseja é a manutenção da autonomia e o máximo de 

independência possível (FERREIRA et al., 2012; PAPALÉO NETTO, 2013). 

 Estudo de Trindade et al. (2013), sugere que os idosos institucionalizados 

possuem menor desempenho cognitivo, menor atividade funcional e maior estado de 

depressão que idosos não institucionalizados, podendo-se afirmar que a associação entre 

depressão e demência leva à diminuição funcional. Assim, é essencial a realização da 

avaliação cognitiva em conjunto com a avaliação da capacidade funcional, já que o 

comprometimento cognitivo poderá acarretar em impactos negativos na capacidade 

funcional do idoso hospitalizado.  

Nesse sentido, o Mini Exame de Estado Mental (MEEM) que é um teste 

cognitivo breve composto por itens a respeito de orientação espaço temporal, registro, 

memória de curto prazo, atenção, cálculo, linguagem e praxia construcional, possibilita 

uma avaliação concisa do estado mental de um paciente. Suas principais aplicações 

atualmente são a avaliação de idosos com suspeita de quadros demenciais, para avaliar a 

progressão de transtornos cognitivos; para avaliar a eficácia de tratamentos, 

farmacológicos ou não e para avaliar o desempenho cognitivo em indivíduos sadios 

(TRINDADE et al., 2013).  

O escore desta escala varia de 0 a 30, sendo 12 o ponto de corte para demência e 

considera-se apenas a escolaridade do paciente. Para idosos com baixa escolaridade, 

utilizam-se os seguintes pontos de corte: analfabeto – 13; baixa escolaridade (1 a 4 

anos) – 13; média escolaridade (4 a 8 anos) – 18; alta escolaridade (acima de 8 anos) – 

26 (BRUCKI et al., 2003; BERTOLUCCI et al., 1994). 



37 

 

Portanto, ressalta-se a necessidade de avaliações efetivas desse idoso no 

momento da internação, uma vez que o processo de envelhecimento associado à 

presença de doenças crônicas não transmissíveis já acarretam a redução da capacidade 

funcional e a ocorrência da hospitalização, muito frequente nesses sujeitos, podendo 

levar a riscos de eventos adversos e, consequentemente, possibilitar perda da 

funcionalidade global, implicando em recuperação mais onerosa e até mesmo 

irreversível. Nesse sentido, a avaliação da capacidade cognitiva e funcional é uma ação 

importante a ser realizada pelos enfermeiros durante a hospitalização do idoso, pois 

fornecem parâmetros para o planejamento assistencial.  
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CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS 

 

Conhecendo Florence Nightingale 

Florence Nightingale nasceu em Florença, Itália, em 12 de maio de 1820, 

durante uma viagem de seus pais ingleses a Europa. Sua família era próspera, e alguns 

deles tinham ganhado reputação por princípios humanitários e luta por causas perdidas. 

Florence recebeu uma educação diferenciada daquela oferecida as mulheres de sua 

época, com ensinamentos de filosofia, italiano, latim e grego, religião e matemática, 

contrariando o destino de uma mulher da alta sociedade britânica, à qual a educação e a 

profissão não eram permitidas, criando uma nova representação social da mulher e 

profissionalização da Enfermagem (MALAGUTTI; MIRANDA, 2010).  

Florence que pertencia à religião anglicana acreditava que havia recebido um 

chamado de Deus para trabalhar em hospitais, entre os doentes como enfermeira, o que 

provocou resistência por parte dos seus familiares em relação a sua decisão, já que nem 

os hospitais e nem a enfermagem eram instituições respeitáveis nesse tempo. Para Melo 

(1986) e Silva (1989) a enfermagem na sociedade inglesa dessa época era vista como 

ocupação manual, desvalorizada, exercida por criadas domésticas, sem nenhum preparo.  

  Florence em desacordo a vontade dos pais decide em 1849, seguir sua vocação e 

estudar no Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth na Alemanha, aprendendo os 

primeiros passos da disciplina na enfermagem (regras, horários rígidos, religiosidade e 

divisão do ensino por classes sociais) assim como, com as Irmãs de Caridade aprendeu, 

desde as vastas exigências de caráter moral e espírito religioso, à distribuição e controle 

do tempo destinado ao trabalho hospitalar (PADILHA,1998). 

Em 1854, foi convidada por Sidney Herbert, ministro da Guerra da Inglaterra e 

seu amigo pessoal, para organizar os serviços de enfermaria dos hospitais militares 

ingleses em Scutari, durante a Guerra da Criméia, contribuindo para o resgate das 

condições sanitárias em relação ao ambiente e à higiene, aperfeiçoando o cuidado aos 

soldados, limpando suas feridas e realizando curativos, além de prover apoio 

psicológico aos feridos, ficando conhecida como “the lady with the lamp” (A dama da 

lâmpada) ou “the Angel of the Crimea” (O anjo de Criméia), por percorrer todas as 

noites os corredores das enfermarias com sua lamparina (ESPÍRITO SANTO; PORTO, 

2008; MALAGUTTI; MIRANDA, 2010). 
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 Após participar da Guerra da Criméia, Florence passou a fazer parte 

definitivamente da História da enfermagem Moderna por ter sido a principal fundadora 

da primeira Escola de Enfermagem, a Escola Nightingale que surgiu junto ao Hospital 

St.Thomas, em Londres, e serviu como modelo para as escolas de Enfermagem que 

surgiram posteriormente, tornando a Enfermagem uma profissão com bases científicas e 

mais respeitada (GEOVANINI et al., 1995, SILVA, 1989). 

O modelo Nightingaleano tinha como princípios norteadores a preparação de 

pessoal para o desenvolvimento de atividades de enfermagem hospitalar e domiciliar 

(nurses) e pessoal mais qualificado para atuar na supervisão e administração do ensino 

(ladies nurses); seleção criteriosa de candidatas do sexo feminino, após passar por um 

período probatório de um mês; curso com duração de um ano, com aulas de anatomia, 

química, abreviações latinas, culinária e enfermagem para todos as estudantes, sendo 

acrescentado mais dois anos para as nurses e mais três para as ladies nurses e internato 

para as estudantes, de forma a desenvolver características indispensáveis para uma boa 

enfermeira, como: sobriedade, delicadeza, honestidade, pontualidade, espírito de 

organização e devotada (PORTO, 1997; ESPÍRITO SANTO, 1997). 

Esse modelo difundiu-se para diversos países, com características próprias de 

cada região, revolucionando a prática de enfermagem através da implantação de uma 

educação formal, sistematizada e científica dos seus agentes. A Enfermagem deixou de 

ser uma atividade empírica, sem um saber especializado, para passar a ser considerada 

como uma profissão, utilizada nos hospitais, tornando-se institucionalizada e específica 

(GEOVANINI et al., 2002).  

Florence Nightingale adquiriu uma doença durante sua atuação na guerra da 

Criméia, o que a debilitou por muitos anos, mas que não a impediu de manter até os 

seus últimos dias de vida proximidade com a escola de enfermagem, enviando 

anualmente um conjunto de conselhos práticos e morais para a sua melhoria e 

funcionamento. Ela faleceu em 13 de Agosto de 1910, em Londres, com noventa anos 

de idade (LOPES; SANTOS, 2010). 

 

Os Princípios de Florence Nightingale 

 

 Florence Nightingale, uma mulher com idéias e conhecimentos singulares para a 

sua época, revelou uma nova forma de saber\fazer enfermagem, apresentando de forma 
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objetiva conceitos de pessoa, ambiente, enfermagem\enfermeira e saúde\doença como 

princípios essenciais á pratica de enfermagem. 

 A Pessoa era foco principal da atenção de Florence Nightingale (1989, p.146), 

definida como aquela que “possui poder vital reparador para lidar com a doença”.  

O ambiente compreendia condições e influências externas e internas ao ser 

humano (...) Recomendava enfaticamente, cuidados com o meio ambiente externo, tais 

como limpeza, aeração, iluminação, aquecimento e salientava sua preocupação com o 

meio ambiente interno do ser humano (estado emocional e espiritual, suas forças 

interiores, sua reação ao tratamento, dentre outros aspectos) (NIGHTINGALE, 1989, p. 

68). Assim, o ambiente “total” do paciente inclui três componentes, (físico, social e 

psicológico) que devem ser entendidos como inter-relacionados, e não como partes 

distintas (CARRARO, 1997; TORRES, 1993).  

Em relação ao ambiente da pessoa sob os cuidados da enfermagem, Nightingale 

(1989) destaca a influência dos fatores ambientais externos e internos no 

desencadeamento de estados de desequilíbrio do sujeito, acarretando na necessidade de 

manipulação desses elementos em prol do paciente.  

 Por Enfermagem, Nightingale (1989, p.11) enfatizava que: 

Os conhecimentos sobre saúde, ou seja, o conhecimento de enfermagem, isto 

é, saber o que deve ser feito a fim de manter o organismo em condições tais 

que não contraia doenças, ou que possa recuperar-se de qualquer agravo à 

saúde.  O que a enfermagem tem de fazer é manter o paciente nas melhores 
condições possíveis, a fim de que a natureza possa atuar sobre ele.  

 

Assim, a enfermeira deveria ter um preparo técnico e científico específico que 

qualificasse sua atuação junto aos doentes sob seus cuidados (ESPÍRITO SANTO; 

PORTO, 2008). 

Por doença Florence Nightingale (1989, p.14), enfoca em seus escritos como 

sendo “um processo restaurador que a natureza institui”. 

Nessa perspectiva, verifica-se que os Princípios Nightingaleanos abrangem a 

relação entre o ser humano e o enfermeiro e a inter-relação destes com o ambiente. 

Florence destaca em seu livro Notas sobre Enfermagem (1989) o impacto do ambiente 

no sofrimento e recuperação do doente, os fatores que interferem na qualidade da 

assistência de enfermagem prestada a esses indivíduos e a responsabilidade do 

enfermeiro na manutenção das condições adequadas do ambiente em favor do paciente, 

evitando ao máximo o gasto de força vital dos indivíduos sob seus cuidados.  
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Na observação da doença, quer seja no domicílio ou hospitais públicos, o que 

mais chama a atenção do observador é que os sintomas ou sofrimentos 

considerados inevitáveis e próprios da enfermidade são, muitas vezes, não 

sintomas da doença, mas algo bem diferente, isto é, a falta de um ou de todos 

os fatores: ar puro, claridade, aquecimento, silêncio, limpeza, ou de 

pontualidade e assistência na ministração da dieta. [...] o processo restaurador 
que a natureza institui ao qual chamamos doença, tem sido retardado por falta 

de conhecimentos ou de atenção a um ou a todos esses fatores; instalam-se 

então a dor e o sofrimento, ou ocorre à interrupção de todo o processo. Se o 

doente sente frio, apresenta-se febril, sofre desfalecimentos, sente-se mal 

após as refeições ou ainda se apresenta úlceras de decúbito, geralmente não é 

devido à doença, mas a enfermagem (NIGHTINGALE, 1989, p.13-14). 

 

A dor e sofrimento do individuo nem sempre estavam associados aos sintomas 

da doença, mas a falta de observação, conhecimento e atenção nas condições do 

ambiente pelo enfermeiro, que são ressaltados por Espírito Santo e Porto (2008), como 

elementos básicos do cuidado de enfermagem. Em relação à observação, Florence 

destaca que: 

Uma enfermeira cuidadosa mantém atenta observação sobre seu paciente, 

principalmente em casos de fraqueza extrema, prostração e colapso, a fim de 

prevenir os efeitos da perda, pelo próprio paciente de calor vital [...] a 

observação deve ser cuidadosa, de hora em hora ou mesmo minuto a minuto.  

(NIGHTINGALE, 1989, p.24) 
 

A ênfase na capacidade da enfermeira de observação cautelosa e na descrição 

criteriosa dos achados conferiu a enfermagem um novo caráter intelectual e científico 

(NIGHTINGALE, 1989, p.14).   

Quanto aos conhecimentos de enfermagem, é salientada a necessidade dos 

enfermeiros adquirirem conhecimentos diferentes daqueles próprios dos profissionais de 

medicina, de modo a prevenir a ocorrência da doença ou promover a recuperação dos 

agravos à saúde. A enfermagem tinha como foco os seres humanos tanto sadios como os 

doentes, o que contrariava as concepções da época, que valorizavam, sobretudo, a 

doença e o curar, sendo este último considerado por Nightingale (1989) como privilégio 

da natureza (SILVA, 2001).  

No que concerne à atuação do enfermeiro em relação às pessoas sob seus 

cuidados, Nightingale (1946, p.6) descreve que: 

A enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção 

tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto à obra de qualquer pintor ou 

escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao 
tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-

se-ia dizer, a mais bela das artes!  
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Evidencia-se a influência das concepções religiosas nas ideias e explicações de 

Florence. Para Colliére (1999), a enfermagem profissional organizada por Florence 

Nightingale foi influenciada pelas suas passagens nos cenários onde se executava o 

cuidado leigo e fundamentado nos conceitos religiosos e também pela valorização do 

ambiente adequado para o cuidado.  

Além disso, a enfermagem que cuida, sendo ela concomitantemente uma ciência 

e uma arte, deve buscar a ampliação de seus conhecimentos científicos e competências 

técnicas e gerenciais, buscando promover uma assistência à clientela sob seus cuidados 

mais individualizada e contextualizada (BARROS, 1997). 

Uma boa enfermagem deve realizar um trabalho contínuo, devendo a enfermeira 

mobilizar e adquirir competências favorecendo uma assistência de qualidade aos 

pacientes mesmo na sua ausência: 

[...] Que acontece na minha ausência? Preciso faltar na terça-feira. O ar puro, 

entretanto, ou a pontualidade, não são menos importantes a meu paciente na 
terça do que na segunda-feira. Ou: nunca estou com meu doente as dez horas 

da noite, entretanto o repouso não é menos importante para ele ás dez horas 

do que cinco minutos antes (...) se você puder providenciar para que tudo seja 

sempre feito, quer esteja presente ou não, o enfermo nunca precisará pensar 

no assunto[...] (NIGHTINGALE, 1989, p.43-46). 

 

Nessa perspectiva, Florence destacou em seus princípios a responsabilidade do 

enfermeiro no planejamento das ações de enfermagem, de modo a assegurar condições 

necessárias para o desenvolvimento do cuidado. Esses princípios forneceram as bases 

para o que atualmente compreendemos como gerência do cuidado que envolve o saber-

fazer cuidar (cuidado direto) e o saber fazer gerenciar (cuidado indireto) (ESPÍRITO 

SANTO; PORTO, 2008). 

   Assim, evidencia-se que os princípios de Nightingale (1989) priorizavam a 

inter-relação entre o ser humano e o ambiente e as influências deste no processo saúde-

doença, destacando a necessidade de o enfermeiro ampliar seus conhecimentos de 

enfermagem, ser dedicado, observador e que realize a avaliação integral da pessoa, seja 

ela doente ou sadia considerando os aspectos psicossociais que o envolvem, objetivando 

evitar o desenvolvimento de doenças e a recuperação da saúde caso ocorra a instalação 

de doenças, proporcionado condições satisfatórias para a manutenção do bem-estar do 

sujeito no ambiente do cuidado.  
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Princípios Nightingaleanos e a Segurança do Paciente idoso hospitalizado: um 

olhar compartilhado 

 

Segundo proposta mais recente da OMS (2009), segurança do paciente “é a 

ausência de dano desnecessário nos cuidados em saúde, real ou potencial, associado à 

atenção à saúde”, em que esse dano desnecessário refere-se ao evento adverso que pode 

incorrer no paciente durante a assistência e que não está atrelada a doença de base e não 

obrigatoriamente devido a um erro, mas aos processos ou estruturas assistenciais, como 

o despreparo dos profissionais que muitas vezes violam os padrões de segurança 

estabelecidos, a falta de equipamentos, a inexistência de protocolos específicos e a não 

manipulação do ambiente do cuidado em prol do paciente, provocando lesões 

mensuráveis nos pacientes afetados, óbito ou prolongamento do tempo de internação. 

Apesar da segurança do paciente ser uma área relativamente recente, a questão 

dos erros e danos causados aos pacientes hospitalizados já vem sendo descritos e 

estudados há mais de um século. Florence Nightingale, uma mulher com perfil muito a 

frente de seu tempo, com suas ideias inovadoras transformou a enfermagem e que criou 

novas maneiras de prestação de cuidados à saúde, tece a seguinte reflexão “pode 

parecer talvez um estranho princípio enunciar como primeiro dever de um hospital não 

causar mal ao paciente” (NIGHTINGALE, 1859). Assim, Florence descreve sobre o 

ambiente hospitalar como o local onde se desenvolvem as principais ações de cura e 

cuidado para a promoção, recuperação e reabilitação da saúde, devendo este ser 

manipulado em benefício do paciente, de modo a não provocar danos à saúde dos 

pacientes.  

Nessa perspectiva, os Princípios Nightingaleanos remetem aos conceitos 

recentes de segurança do paciente da OMS (2009), uma vez que a ocorrência de danos e 

prejuízos associados aos cuidados em saúde é decorrente de falhas nos processos ou 

estruturas assistenciais, enquanto Nightingale (1989, p.15) associa o sofrimento do 

doente à enfermagem, mas também, as condições sanitárias, arquitetura deficientes e 

falhas na organização administrativa, relacionando também o processo de adoecimento 

e as complicações do paciente a fatores estruturais e prático-assistenciais, como 

destacados a seguir:  

Se o doente sente frio, apresenta-se febril, sofre desfalecimentos, sente-se 

mal após as refeições ou ainda se apresenta úlceras de decúbito, geralmente 

não é a devido à doença, mas a enfermagem [...] não quero dizer que a 
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enfermagem seja sempre a culpada da atual situação. Condições sanitárias e 

de arquitetura deficientes e uma organização administrativa falha muitas 

vezes tornam a prática da enfermagem impossível. A arte da enfermagem 
deveria incluir, todavia, condições tais que, por si mesmas, tornassem 

possível o que entendo por assistência de enfermagem.  

  

Constata-se então, que para Nightingale o foco de atuação da enfermeira era a 

observação e avaliação das necessidades e dos aspectos físicos, psicológico e social do 

ambiente da pessoa sob seus cuidados, manipulando-os de forma a manter condições 

necessárias para o desenvolvimento dos cuidados em saúde e, consequentemente, a 

prevenção de doenças e agravos á saúde e a recuperação dos enfermos.  

Além disso, a autora descreve uma boa enfermeira como aquela com 

conhecimento técnico e científico que a qualifique para atuação junto aos indivíduos e 

suas necessidades e capaz de planejar suas ações de cuidado, sendo esses elementos 

importantes para a prestação de uma assistência de enfermagem contínua e adequada: 

[...] o conhecimento do que significam para os homens as leis da vida e da 

morte e para as enfermarias as leis da saúde (e as enfermarias são saudáveis 

ou não de acordo com a competência ou a ignorância da enfermeira)- esses 

fatos não constituem, por acaso, questões de importância e dificuldades 

suficientes para exigir aprendizado, através da prática e cuidadosa 

investigação, assim como qualquer outra arte¿ (NIGHTINGALE, 1989, p. 

147).   

 

 

[...] se você puder providenciar para que tudo seja sempre feito, quer esteja 

presente ou não, o enfermo nunca precisará pensar no assunto [...] seja quem 
for o responsável, este deve ter em mente a simples questão: que medidas 

tomar para que sempre seja feito exatamente o que é certo¿ [...] Mas será que 

não se pode assegurar que seja feito quando você mesma não o fizer¿ [...] A 

mim me parece que o orgulho deveria provir, pelo contrário, de ser capaz de 

dirigir um sistema, zelar pelas provisões, pelos conjuntos sanitários, pelos 

livros, pela contabilidade etc., de tal maneira que qualquer um pudesse 

conhecer essas atividades e executá-las em sua ausência ou doença 

(NIGHTINGALE, 1989, p. 46-51).   

 

Nessa perspectiva, verifica-se que Florence traz como alguns de seus princípios 

o foco de atenção na pessoa, podendo estar ela sadia ou enferma, a aquisição de 

conhecimento técnico-científico e a capacidade de organização do serviço de saúde, 

providenciando antecipadamente as condições necessárias para assegurar a assistência 

adequada aos pacientes.  

Esses princípios trazidos por Nightingale (1989) podem ser identificados nos 

dias atuais, sobretudo, com a implementação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) nas instituições de saúde, que tem como objetivos principais a 

qualificação dos cuidados em saúde, o cuidado centrado no paciente, mediante o 
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envolvimento deste na sua segurança e a prevenção de riscos à segurança do paciente 

através do planejamento e elaboração de estratégias que impeçam que os incidentes 

atinjam o paciente. E a prática de cuidados baseado nessas atitudes e comportamentos 

facilita o entendimento do processo de implantação de uma cultura de segurança nos 

hospitais, possibilitando um ambiente do cuidado seguro e de qualidade aos sujeitos 

internados (BRASIL, 2013).  

Apesar de esses elementos serem essenciais para um cuidado seguro aos 

pacientes nos estabelecimentos de saúde, Sammer et al. (2010) referem que na área de 

enfermagem, o desenvolvimento do cuidado tem sido baseado mais na tradição do que 

em evidências, enfatizando a necessidade  de capacitar e apoiar enfermeiros para 

identificar os fatores de risco contextuais que propiciam a ocorrência de incidentes e 

utilizar práticas baseadas em evidências relacionadas à segurança do paciente, de modo 

a evitar a ocorrência de resultados não desejáveis. Essa afirmação reitera o discurso de 

Nightingale (1989, p. 15) que afirma que “a arte de enfermagem, como atualmente 

praticada, parece ter sido criada especialmente para desfazer o que Deus determinou 

que a doença fosse, isto é, um processo restaurador”.  

Nesse sentido, a ocorrência de doença e os acidentes estão associados à “falta de 

conhecimento ou de atenção aos fatores relacionados ao ambiente (ventilação, 

iluminação, limpeza, ruídos e alimentação), culminando na dor e no sofrimento do 

enfermo ou na interrupção de todo o processo de restauração” (NIGHTINGALE, 

1989, p. 15).  

Dessa forma, devem-se reconhecer e mitigar os fatores contribuintes (humanos, 

externos e associados ao paciente) que levam aos incidentes e, assim, criar barreiras 

para impedir que este chegue a causar um evento adverso ao paciente, utilizando-se de 

uma abordagem sistêmica, em que o incidente causado pelo profissional faz parte do 

sistema (ANVISA, 2013).  

A ventilação e temperatura adequadas destacadas por Nightingale (1989, 

p.19-20) como o primeiro cuidado de enfermagem necessário para a manutenção das 

condições do ambiente que poderia auxiliar na recuperação e no conforto da pessoa sob 

seus cuidados:  

A primeira regra de enfermagem, o primeiro e o último princípio sobre o qual 

a atenção da enfermeira deve fixar-se, essencial para o doente, sem o que 

todo o restante que possa fazer por ele não terá nenhum valor e com o qual, 

tudo o mais poderá ser perfeitamente esquecido, é este: conservar o ar que ele 

respira tão puro quanto o exterior, sem deixá-lo sentir frio [...] ainda que se 
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mantenha arejado o quarto do paciente, ou uma enfermaria, poucas pessoas 

se preocupam em saber de onde vem a ventilação [...] o ar puro vem da área 

externa e através das janelas que o deixam entrar sempre mais fresco. 
 

 [...] o bom senso indica, que ainda que a pureza do ar seja essencial, deve-se 

manter uma temperatura ambiente tal que não resfrie o doente. Do contrário, 

o mínimo que se pode esperar será uma reação febril.  

 

A autora enfatiza a necessidade de manter o ambiente do cuidado arejado, com 

temperatura moderada que produza conforto e que não possibilite danos á saúde do 

paciente. Recomenda-se a avaliação da procedência da ventilação, uma vez que advindo 

de corredores fechados e de locais com odores desagradáveis podem tornar o ar impuro, 

retardando o restabelecimento da saúde do paciente. 

 Além da observação contínua do ambiente, Nightingale (1989, p.24) destaca a 

necessidade de atenção da enfermeira as reações do paciente as alterações da 

temperatura: 

Uma enfermeira cuidadosa mantém atenta observação sobre seu paciente, 

principalmente em casos de fraqueza extrema, prostração e colapso, a fim de 

prevenir os efeitos da perda, pelo próprio paciente, do calor vital [...] a 

observação deve ser cuidadosa, de hora em hora ou mesmo minuto a minuto. 

Pés e pernas precisam ser examinados e palpados de tempos em tempos, e 

quando for observada tendência ao resfriamento deve-se fazer uso de garrafas 
de água quente, tijolos quentes ou roupas de lã e bebidas quentes.    

 

 Nessa perspectiva, verifica-se a necessidade da equipe de enfermagem realizar 

uma observação minuciosa das condições do ambiente e das reações do paciente idoso 

hospitalizado, já que as mudanças fisiológicas do próprio envelhecimento contribuem 

para a diminuição da competência para a termorregulação, sendo mais vulneráveis as 

alterações de temperatura do ambiente.  

A capacidade de resposta a temperaturas frias torna-se reduzida devido a 

deficiências vasoconstritoras, débito cardíaco diminuído, tremor diminuído, massa 

muscular e tecido subcutâneo diminuídos, culminando no risco de hipotermia e suas 

complicações (problemas cardíacos, infecções, aumento das dores relacionado à artrite e 

artrose). E diferenças nas repostas ao calor têm relação com alterações nos mecanismos 

de transpiração e redução do débito cardíaco. Esse fator associado às múltiplas 

patogenias, o uso de medicamentos e as condições do ambiente físico possibilita o risco 

de EA durante o período de hospitalização (ELIOPOULOS, 2011). 
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Temperaturas mais elevadas tornam o idoso mais propenso à desidratação e ao 

risco de úlceras por pressão (UPP). Estudos de Creutzberg et al. (2011) e Souza e 

Santos (2007) verificaram associação estatisticamente significativa entre o excesso de 

umidade na pele devido a sudorese e a presença desse evento em idosos. Assim, enfatiza 

a necessidade da enfermeira:  

renovar com frequência o ar em volta de uma pessoa doente a fim de retirar 

as secreções mórbidas dos pulmões e da pele” [...] produzindo arejamento e a 

limpeza da pele [...] tentar manter o quarto aquecido à custa de obrigar o 

doente respirar sempre a mesma atmosfera quente, úmida e pútrida é a 

maneira certa de retardar a cura ou destruir a vida (NIGHTINGALE, 1989, p. 

107). 
 

A prevenção de úlceras por pressão representa umas das metas do PNSP, sendo 

descritos no Protocolo de Prevenção de Úlceras por Pressão as medidas necessárias para 

a minimização e controle dos riscos e possível desenvolvimento de UPP nas instituições 

de saúde (BRASIL, 2013).  

Portanto, diante das vulnerabilidades do paciente idoso hospitalizado a esse EA, 

deve-se manter atenção redobrada a esses indivíduos, buscando identificar e avaliar os 

fatores de risco e realizar intervenções que impeçam que este incidente atinja esta 

clientela.  

Para Nightingale (1989, p.96-97), a iluminação do ambiente é referida como 

tendo:  

  

[...] efeitos verdadeiramente reais e tangíveis sobre o corpo humano [...] 

depois da necessidade de ar puro vem a necessidade de iluminação; depois de 
um quarto fechado, que mais lhe faz mal é um quarto escuro. E não é apenas 

a claridade que desejam, mas a luz solar direta. 

 

Florence enfatiza a necessidade de iluminação natural advinda dos raios solares 

como essencial para a manutenção da saúde e para o restabelecimento da pessoa doente, 

sendo a segunda necessidade da pessoa enferma, já que mesmo que ar do ambiente do 

paciente nunca tenha sido poluído com a respiração dos seres humanos, a ausência de 

luz solar pode tornar o ar impuro. Assim, “o bom aspecto do quarto e a utilização 

adequada da claridade são muito importantes no tratamento das doenças”.  

(NIGHTINGALE, 1989, p. 96) 

A iluminação insuficiente do ambiente é descrito no Protocolo de Prevenção de 

Quedas, integrante do PNSP, como um dos fatores de risco extrínsecos para ocorrência 

de quedas no ambiente hospitalar. Essa inadequação estrutural associada às alterações 
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do processo de envelhecimento como a presbiopia, as alterações visuais funcionais 

(diminuição da acuidade visual, do campo visual periférico, da sensibilidade ao 

contraste, da discriminação das cores, da capacidade de recuperação a exposição à luz 

ofuscante, da adaptação ao escuro e da noção de profundidade) e as alterações do 

equilíbrio postural, intensificada pelas doenças oftalmológicas relacionadas à idade, o 

uso de múltiplas medicações e a não familiaridade com o ambiente, tornam o idoso mais 

vulnerável a ocorrência desse evento adverso no cenário hospitalar (PATTEN; CRAIK, 

2002; ROSENTHAL, 2001). 

 Além disso, a segurança do paciente está atrelada a redução dos erros cometidos 

pelos profissionais de saúde durante os cuidados em saúde, e a iluminação artificial 

precária pode intensificar esse risco, por falhas na realização de procedimentos e na 

manipulação de equipamentos, principalmente no período noturno, possibilitando o 

prolongamento do período de internação e a intensificação do declínio da capacidade 

funcional da pessoa idosa hospitalada. 

Assim, é recomendado pelo Ministério da Saúde, por meio da PNSP (2013), que 

seja implementado pelos gestores nas instituições de saúde estratégias de prevenção de 

quedas com a identificação dos pacientes mais vulneráveis, avaliação de suas demandas 

de saúde e o controle dos fatores de risco presentes no ambiente do paciente sob os 

cuidados da equipe de saúde, a fim de manter sua integridade durante todo o período de 

hospitalização.   

As recomendações de Nightingale sobre a organização e manutenção do 

ambiente adequado ao doente não se limitaram a medidas de purificação do ar e 

iluminação, mas também a observação minuciosa e contínua da alimentação do 

paciente, como evidenciado a seguir: 

 

[...] a obrigação mais importante da enfermeira, depois de cuidar da 

ventilação do ambiente do enfermo, é tratar de observar o efeito causado por 

sua alimentação [...] é incalculável o benefício que advém dessa minuciosa e 

precisa observação nesse ramo quase completamente negligenciado da 
enfermagem e o auxílio que traz para o corpo médico (NIGHTINGALE, 

1989, p.86).  

 

Verifica-se que é enfatizada a necessidade da enfermeira exercer controle sobre 

os riscos e os benefícios da dieta do paciente, avaliando a qualidade e a quantidade 

oferecida, não negligenciando a observação e a conversa com o paciente, buscando 
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suprir as deficiências nutricionais e a atender as preferências da pessoa sob seus 

cuidados.  

Nightingale (1989, p.77) refere ainda que a “enfermeira não é apenas 

distribuidora de dietas para o paciente”, devendo ter atenção aos horários das refeições 

e não deixá-las na cabeceira do doente, pois o doente pode não ingerir o alimento 

contribuindo para ocorrência de agravos a saúde.  

 

Em casos crônicos, com duração de meses ou anos, o desenlace fatal muitas 

vezes é determinado por fome prolongada [...] a verificação das horas que o 

doente pode alimentar-se, a observação cuidadosa do horário, quase sempre 

variado, em que ele está mais abatido, a alteração da hora da alimentação 

para antecipar ou evitar essas ocasiões, tudo isso- que requer observação, 

emprenho e perseverança (o que constituem uma boa enfermagem)- pode 

salvar mais vidas do que se possa imaginar (NIGHTINGALE, 1989, p. 75). 

 
Deixar os alimentos recusados ao lado do enfermo, de refeição a refeição, na 

esperança que vá ingeri-los no intervalo é simplesmente impedi-lo de se 

alimentar [...] o alimento deve chegar na hora certa e ser retirado, servido ou 

não, também na hora certa; nunca deixe o paciente “sempre com algo á sua 

frente” se não quiser que fique enjoado de tudo (NIGHTINGALE, 1989, p. 

75).  

 

Na perspectiva da Segurança do Paciente, Paiva, Paiva e Berti (2010) e 

Magalhães (2012) afirmam que a predominância de falhas nos processos de 

comunicação institucionais é apontada também como fonte de risco para a ocorrência de 

eventos adversos durante a internação, sendo a melhora na comunicação entre os 

profissionais uma das metas para a segurança do paciente, instituído no PNSP. E essas 

falhas de comunicação (suspensões de cirurgias, de procedimentos e de exames) 

submetem os pacientes a tempos prolongados sem receber alimentação e, muitas vezes, 

com dietoterapia inadequada.  

Com o avançar da idade, é comum haver perda de peso involuntária, redução do 

apetite e alterações fisiológicas (declínio da sensibilidade olfativa e gustativa, redução 

na motilidade, secreção, e absorção pelo trato gastrointestinal, redução das alturas das 

vilosidades intestinais, dentre outros) que favorecem a desnutrição no idoso. Esses 

fatores associados a doença de base, as comorbidades, aos efeitos colaterais de 

medicamentos, inatividade física, deficiência na oferta e ingestão de alimentos, fatores 

psicológicos (ambiente não familiar), além de negligência das equipes de saúde quanto 

aos aspectos nutricionais em detrimento de outros cuidados, intensificam a 

vulnerabilidade do idosa ao risco de desnutrição durante a hospitalização, podendo 
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culminar em um aumento substancial em tempo de internação, taxa de readmissão e 

mortalidade.  

Nessa perspectiva, verifica-se a necessidade de observação cautelosa das 

necessidades nutricionais e dos fatores que estão contribuindo para a redução da 

ingestão das refeições nos horários corretos nesses indivíduos mais vulneráveis e para a 

ocorrência de possíveis danos à segurança durante a internação.     

Além dos cuidados necessários já citados acima, Florence Nightingale destacava 

também que a enfermeira deve levar em consideração a manutenção da sua própria 

higiene, a higiene do doente e a limpeza do ambiente em que está inserido:  

Não é necessário dizer a uma enfermeira que deve estar sempre limpa e que 

mantenha o doente limpo, uma vez que a maior parte da enfermagem consiste 

em preservar a limpeza. Ventilação alguma pode refrescar um quarto ou uma 

enfermaria onde não é observada a mais escrupulosa limpeza. 

(NIGHTINGALE, 1989, p.100) 
 

[...] se deixarem os pacientes sem banho ou com roupas saturadas da 

perspiração ou de outras secreções, estarão interferindo danosamente nos 

processos naturais da saúde e tão efetivamente quanto se ministrassem ao 

paciente uma dose de veneno de ação demorada, por via oral. O 

envenenamento através da pele não é menos eficiente do que pela boca, é 

apenas de ação lenta (NIGHTINGALE, 1989, p. 107). 

 

 Verifica-se que a atenção e intervenção de enfermagem em prol da higienização 

nesses três aspectos (profissional, doente e ambiente) estão atreladas não apenas ao 

conforto e bem-estar do paciente, mas também a segurança do mesmo no cenário 

hospitalar, promovendo o controle e a minimização do risco de infecção relacionado à 

assistência a saúde.   

A prevenção de eventos adversos decorrentes de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS) atualmente têm sido considerados um tema da segurança do 

paciente, representando em âmbito mundial a meta internacional de segurança número 5 

“Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados em saúde” (ANVISA, 2013).  

Estudo sobre o perfil de idosos internados com infecção hospitalar verificou que 

de 1998 idosos internados no período de 2010, 341 idosos apresentaram infecção 

hospitalar, que representa uma incidência de 17% de infecção, o que demonstra a 

suscetibilidade dessa clientela a processos infecciosos durante a hospitalização 

(IZAIAS; DELLAROZA; ROSSANEIS et al., 2014). 

Dentre os fatores de risco para infecção hospitalar em idosos destacam-se as 

alterações fisiológicas do envelhecimento (involução tímica, declínio das atividades das 

células T, declínio da qualidade da imunidade humoral, maturação defeituosa das 
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células dendríticas, dentre outras); a presença de comorbidades; neoplasias; neutropenia; 

a utilização prévia de antimicrobianos; a estadia em unidade de terapia intensiva; a 

entubação traqueal por mais de 24horas; a internação prolongada ou a transferência para 

outro hospital (ESQUENAZI, 2007; SAX; PITTET, 2002).  

As principais manifestações de infecção hospitalar nesses indivíduos são as 

infecções do trato urinário, pneumonias, infecções do sítio cirúrgico e sepsis 

(FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO FILHO, 2002).  

Diante das vulnerabilidades da pessoa idosa a infecções no ambiente hospitalar é 

essencial que a equipe de enfermagem juntamente com as demais equipes de saúde 

elabore medidas que reduzam o risco e a possibilidade de ocorrência de eventos 

adversos associados à IRAS. Sobre esse fato, Nightingale (1989, p. 41) enfatizava que:  

 

A verdadeira enfermagem ignora a infecção, exceto para preveni-la. A 

limpeza, o ar puro vindo das janelas abertas e uma assistência contínua ao 

enfermo constituem a única defesa que a verdadeira enfermeira pede e da 

qual necessita. A assistência criteriosa e humana ao doente é a melhor 

salvaguarda contra a infecção. 

 

 Além da atenção e ações sobre o doente e o ambiente do cuidado no qual o 

paciente está inserido, Nightingale (1989, p. 107) também refere que “as enfermeiras 

devem ter o cuidado de lavar frequentemente as mãos durante o dia” para prevenir 

infecções. Essa estratégia remete a proposta de elaboração e validação do Protocolo de 

prevenção de IRAS, instituída pela ANVISA no PNSP (2013) e que devem ser 

estabelecidas nos serviços de saúde, sendo a higienização das mãos o principal foco de 

atenção das campanhas sobre segurança do paciente (BRASIL, 2013; ANVISA, 2013).  

Embora a higienização das mãos seja a medida mais importante e reconhecida 

há muitos anos na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, colocá-la 

em prática consiste em uma tarefa complexa e difícil. Vários estudos apontam a baixa 

adesão à prática da higienização das mãos de forma constante e na rotina diária 

(BRASIL, 2007; SOUZA; RAMOS; BECKER et al., 2015; MOTA et al., 2014; 

OLIVEIRA; PAULA; GAMA et al., 2016) .  

Dessa forma, preconiza-se uma atenção especial de gestores públicos, 

profissionais que atuam nos serviços de educação continuada e educação permanente 

para o incentivo e a sensibilização do profissional de saúde a essa prática, além da 

realizar a avaliação das vulnerabilidades dos pacientes, a identificação e o controle dos 
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fatores de risco ambientais que contribuem para as IRAS, buscando garantir a segurança 

e qualidade da atenção prestada aos idosos hospitalizados. 

Outro fator que deve ser observado e eliminado do ambiente hospitalar são os 

ruídos desnecessários, que são aqueles que causam incômodo no paciente, geram 

apreensão e que podem interferir no sono da pessoa internada e, possivelmente, na 

recuperação de sua saúde, sendo referido por Nightingale (1989, p.55) como “a mais 

cruel falta de cuidado que pode ser imposta a um doente [...] (ainda que leve) prejudica 

a pessoa doente muito mais que o barulho inevitável (ainda que em maior 

quantidade)”.   

Florence em suas notas reflete sobre as ações de enfermagem para a manutenção 

de um ambiente tranquilo e com o mínimo de ruídos desnecessários:  

 

Uma condição sine qua non da boa enfermagem é nunca permitir que um 

doente seja acordado, intencional ou acidentalmente. Se for despertado do 
seu primeiro sono, é quase certo que não dormirá mais [...] sussurros no 

quarto do paciente são uma crueldade absoluta, pois é impossível que atenção 

do doente não seja involuntariamente forçada a ouvir. Exatamente pelas 

mesmas razões, andar nas pontas dos pés e fazer muito vagarosamente o que 

deve ser feito no quarto do doente constituem também agravos a ele. O passo 

firme, sem pressa, a mão segura e calma, é o que se deseja; 

(NIGHTINGALE, 1989, p. 52-53).   

 

Uma enfermeira cuja vestimenta farfalha torna-se um pavor para o paciente, 

ainda que ele não saiba o por quê [...] o chocalhar das chaves, o rangido de 

sapatos, fazem mais mal ao doente do que o bem que todos os remédios do 
mundo poderiam fazer-lhe (NIGHTINGALE, 1989, p.55). 

 

 Nesse sentido, deve ser foco de atenção e preocupação da equipe de enfermagem 

no cuidado a pessoa idosa a existência de barulhos evitáveis, que advém de conversas 

sussurradas pelos membros da equipe de saúde, familiares acompanhantes ou pacientes, 

vestimentas e objetos, pois podem interferir na fase do sono, causar irritabilidade e 

instabilidade das funções fisiológicas, como aumento da pressão arterial, alteração do 

ritmo cardíaco, vasoconstricção periférica e intensificar as alterações emocionais 

decorrentes do processo de hospitalização.  

 Além disso, parte da clientela idosa possui presbiacusia, que “é a perda auditiva 

progressiva que ocorre como consequência de mudanças relacionadas à idade na 

orelha interna” e a existência de ruídos diminui ainda mais sua habilidade auditiva 

(ELIOPOULOS, 2011, p. 89; TANNURE, ALVES, SENA, et al., 2010), constituindo 

uma barreira na comunicação entre profissional e paciente idoso, e, consequentemente, 

em riscos de eventos adversos a esses indivíduos durante a hospitalização. 
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 A comunicação efetiva entre profissionais de saúde, profissionais de saúde- 

pacientes e familiares nos serviços de saúde, representa a meta internacional dois (2) de 

segurança do paciente, devido à elevada frequência de EA em decorrência de falhas 

nessa comunicação, sendo o envolvimento do paciente cada vez mais reconhecido como 

um componente essencial na reestruturação de processos em cuidados de saúde, com o 

objetivo de melhorar a sua segurança (BRASIL, 2013; ANVISA, 2013).  

 Assim, diante das particularidades do paciente idoso e que os tornam mais 

vulneráveis a EA associados a falhas na comunicação, é essencial que os profissionais 

de enfermagem reconheçam as suas necessidades e se utilize tanto da comunicação 

verbal (orientações claras, de forma concisa e devagar) como da comunicação não 

verbal (gestos, expressões) para inserir esses indivíduos no planejamento da assistência 

de enfermagem, colaborando para a redução das alterações do estado psicológico e, 

consequentemente, proporcionando um ambiente do cuidado mais seguro e de qualidade 

para a clientela idosa. 

Portanto, pode-se observar que os Princípios Nightingaleanos sobre a 

Enfermagem, a Pessoa sob seus cuidados e a influência dos fatores do ambiente do 

cuidado na ocorrência de desequilíbrios no estado de saúde do indivíduo vão ao 

encontro do que se é abordado atualmente no Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), tendo um foco sobre os eventos adversos relacionados a assistência á 

saúde mais ampliado, que envolve não só a necessidade de conforto e bem-estar do 

paciente mas, sobretudo, a qualidade da assistência prestada e segurança do paciente 

hospitalizado.  

Além disso, foi possível fazer uma associação entre as entre as concepções de 

Florence Nightingale, o que vem descrito no PNSP e nos manuais de Segurança do 

Paciente e os princípios gerontológicos, em que se verificou que os idosos 

hospitalizados são mais vulneráveis aos riscos de eventos adversos do ambiente do 

cuidado, necessitando de uma equipe mais capacitada para identificar e avaliar as suas 

demandas, adequação da infraestrutura física e melhora da comunicação interpessoal 

para garantir um ambiente que assegure o restabelecimento da saúde da pessoa idosa.  

O quadro 1 representa a síntese da correlação entre Princípios Nightingaleanos, 

Segurança do Paciente, Princípios gerontológicos e as intervenções de enfermagem.  
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Quadro 1: Correlação entre Princípios Nightingaleanos, Segurança do Paciente, 

Princípios gerontológicos e as Intervenções de Enfermagem. Niterói, RJ, Brasil, 2017  

 
Princípios 

Nightingaleanos 

Segurança do Paciente Princípios Gerontológicos Intervenções de 

Enfermagem 

Pessoa- foco de atenção 
na pessoa sadia ou 

enferma 

Cuidado centrado na pessoa 
(pacientes pela segurança 

do paciente) 

  

Ambiente- foco de 

atenção no ambiente 

interno e externo da 

pessoa sob os cuidados de 
enfermagem 

Danos à saúde são 

decorrentes de falhas nos 

processos ou estruturas 

assistenciais. Atenção aos 
fatores contribuintes e 

realização de abordagem 

sistêmica 

  

Enfermagem- capacitada 

e observadora. Atuação 
da enfermagem na 

prevenção da instalação 

de doenças e na 
recuperação da saúde. 

Qualificação dos 

profissionais de saúde para 
a segurança do paciente. 

Atuação na prevenção de 

riscos e de EA associados 
aos cuidados em saúde 

  

Ventilação e temperatura 

adequadas: janelas 

abertas, avaliação da 
origem da ventilação e 

manutenção da 

temperatura moderada. 

Prevenção de EA. 

Protocolos de Prevenção de 

IRAS e UPP.  

Mudanças fisiológicas do 

processo de 

envelhecimento contribuem 
para diminuição da 

competência em 

termorregulação; uso de 
múltiplas medicações e 

condições do ambiente 

tona-os mais vulneráveis a 
EA.  

Identificação e 

avaliação dos 

fatores de risco a 
pessoa idosa 

(Escala de 

Braden) e 
manutenção da 

ventilação 

adequada. 

Iluminação adequada- 

claridade do ambiente 

Prevenção de EA 

(Protocolo de Prevenção de 

Quedas).  

Alterações do processo de 

envelhecimento como 

presbiopia, alterações 
visuais funcionais e do 

equilíbrio postural; doenças 

oftalmológicas, uso de 
múltiplas medicações, 

inadequações do ambiente e 

não familiaridade com o 

ambiente os tornam mais 
vulneráveis a quedas.  

Identificação de 

pacientes mais 

vulneráveis, 
avaliação de suas 

demandas de 

saúde e o controle 
dos fatores de 

risco presentes no 

ambiente. 

Controle da alimentação 

do paciente: atenção aos 
horários das refeições e 

não deixá-las na 

cabeceira do doente. 

Melhora na comunicação 

entre profissionais e 
pacientes. Falhas de 

comunicação submetem os 

pacientes a tempos longos 

sem receber alimentação e 
com dietoterapia 

inadequada.  

 

Perda de peso involuntária, 

redução do apetite, declínio 
da sensibilidade olfativa e 

gustativa, redução na 

motilidade, secreção, e 

absorção pelo trato 
gastrointestinal favorecem 

a desnutrição no idoso.  

Observação 

cautelosa das 
necessidades 

nutricionais e 

fatores que 

contribuem na 
redução da 

ingestão de 

refeições em 
horários corretos. 
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Higiene do profissional e 

paciente e limpeza do 
ambiente: enfatiza a 

importância da lavagem 

das mãos ao longo do dia.  

Prevenção de eventos 

adversos decorrentes de 
Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde 

(IRAS). Principal medida 
para controle das IRAS 

refere-se a higienização das 

mãos. 

Redução da imunidade 

(redução tímica, das 
atividades das células T, da 

qualidade da imunidade 

humoral, maturação 
defeituosa das células 

dendríticas, e outras); 

presença de comorbidades e 
internação prolongada são 

fatores de risco que tornam 

os idosos mais suscetíveis a 

IRAS.  

Incentivo a prática 

de higienização 
das mãos e 

atenção ao 

paciente idoso no 
controle das 

IRAS. 

Ruídos desnecessários Promoção da comunicação 

efetiva entre profissionais e 

pacientes na redução de 
EA.  

Alterações emocionais e 

auditivas relacionada a 

idade como a presbiacusia. 
Existência de ruídos 

diminui sua habilidade 

auditiva, possibilitando 

falhas na comunicação 
entre profissional e 

paciente.  

Reconhecimento 

das demandas do 

idoso; 
Envolvimento do 

paciente no 

planejamento da 

assistência de 
enfermagem. 

Fonte: Santos, 2017.  
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CAPÍTULO III: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Estudo 

 

Para desenvolvimento da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, do 

tipo estudo de caso. A abordagem qualitativa almeja entender um fenômeno 

subjetivamente através do universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos contextos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2010).  

Para Yin (2015, p.3), o estudo de caso é “um dos empreendimentos mais 

desafiadores das ciências sociais”. Para o autor, o estudo de caso é uma investigação 

empírica sobre um fenômeno contemporâneo (o “caso”), dentro do seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

discerníveis. Dessa maneira, esse método é utilizado quando deliberadamente tiver 

interesse do pesquisador em lidar com condições contextuais, entendendo que estas 

poderiam ser amplamente pertinentes ao fenômeno estudado.  

Nesse sentido, o estudo de caso, como método de pesquisa, pode ser utilizado 

em diversas situações, contribuindo com o conhecimento dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos, de grupo, dentre outros e permite uma investigação 

que preserve as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida 

real. Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando “uma 

questão “como” ou “por que” está sendo feita sobre um conjunto de eventos 

contemporâneos e quando o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os 

acontecimentos” (YIN, 2015, p.15).  

O estudo de caso é definido como único ou múltiplo. No presente estudo, foi 

realizado um estudo de caso único, que se refere a uma análise detalhada de um caso 

específico, supondo que é possível o conhecimento de um fenômeno a partir do estudo 

minucioso de um único caso. Nessa perspectiva, a seleção do caso deve estar 

relacionada á teoria ou às proposições teóricas de interesse, devendo ser um caso ser 

crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal (YIN, 2015). 

Os estudos de caso não buscam a generalização de seus resultados, mas sim a 

compreensão e interpretação mais profunda dos fatos e fenômenos específicos. Embora 

não possam ser generalizados, os resultados obtidos devem possibilitar a disseminação 



57 

 

do conhecimento, por meio de possíveis generalizações ou proposições teóricas que 

podem surgir do estudo. (YIN, 2015). 

Assim, o estudo de caso compreende um método abrangente, englobando o 

planejamento (projeto), as técnicas de coletas de dados e as abordagens específicas à 

análise de dados. Como resultado a investigação do estudo de caso conta com múltiplas 

fontes de evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular e 

beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a coleta 

e análise dos dados (YIN, 2015). 

Nessa perspectiva, a opção pela abordagem qualitativa e pelo método estudo de 

caso, possibilitou a compreensão mais aprofundada do ambiente do cuidado ao idoso no 

contexto da hospitalização (caso). 

 

O Campo e os participantes da pesquisa  

 

O campo de pesquisa foi as enfermarias de clínica médica masculina e feminina 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), localizado no município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro.  Optou-se por 

este campo por ser um local em que há predomínio de idosos internados e por ser ainda 

pouco explorado em pesquisas sobre a segurança do paciente idoso, tornando-se, 

portanto, significativo o estudo dos riscos e benefícios desse ambiente do cuidado ao 

idoso hospitalizado.  

Os participantes da pesquisa foram profissionais da equipe de enfermagem, 

clientes idosos internados e\ou familiares\acompanhantes, caso o idoso apresentasse 

algum comprometimento que o impedisse de participar da pesquisa mediante prévia 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICES B e 

C). Para a avaliação da capacidade do idoso em participar da pesquisa foi aplicado o 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM), a Escala de Katz e a Escala de Lawton e 

Brody. 

Os critérios de inclusão dos profissionais da equipe de enfermagem foram: 

pessoas de ambos os sexos, que atuassem nessas unidades há no mínimo 1 mês; Para os 

clientes idosos: idade ≥60 anos, hospitalizados há no mínimo uma semana; Para os 

familiares\acompanhantes foram considerados pessoas de ambos os sexos, que 

realizassem o acompanhamento do idoso há no mínimo uma semana.  



58 

 

Como critérios de exclusão para os profissionais da equipe de enfermagem: 

aqueles que se encontravam de licença e/ou afastados de suas atividades, durante a 

coleta de dados; idosos em situação de alta e/ou transferidos no período de coleta de 

dados. 

No período de coleta de dados a clínica médica masculina (CMM) da instituição 

tinha, durante o serviço diurno, 20 funcionários na equipe de enfermagem, sendo oito 

enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem, entretanto apenas sete enfermeiros e cinco 

técnicos de enfermagem participaram da pesquisa, totalizando 12 profissionais de 

enfermagem deste serviço. Quanto às justificativas para exclusão: Enfermeiro- um 

profissional não aceitou por estar em término de contrato; Técnicos de enfermagem- 

quatro em término de contrato, sendo que dois estavam ausentes do trabalho; três não 

aceitaram participar da pesquisa. 

Já a clinica médica feminina (CMF) tinha 23 profissionais de enfermagem, 

sendo nove enfermeiros, 11 técnicos de enfermagem e três auxiliares de enfermagem.  

Desse quantitativo, apenas seis enfermeiros, cinco técnicos e um auxiliar de 

enfermagem participaram da pesquisa, totalizando 12 profissionais de enfermagem da 

CMF. As justificativas para exclusão foram: Enfermeiros: dois com término de contrato 

em abril e um não aceitou participar. Técnicos de enfermagem: quatro não aceitaram, 

dos quais três alegaram término de contrato e dois foram remanejadas; Auxiliares de 

enfermagem: dois não aceitaram participar da pesquisa. 

Em relação aos idosos, no mês de abril de 2016 foram internados 32 pacientes na 

CMM e 23 na CMF, totalizando 21 idosos na CMM e nove na CMF, porém apenas seis 

e cinco pacientes, respectivamente, se encontravam dentro dos critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos para o estudo. Em maio, após junção das clínicas médica e 

cirúrgica na instituição, devido problemas de déficit de pessoal em face da crise 

enfrentada pela mesma de ordem econômica e política do País, foram internados 38 

pacientes (CMM e CCM) e 33 (CMF e CCF), sendo sete pacientes idosos da CMM e 

quatro na CMF, com seleção de apenas um em cada unidade. No mês de junho, 30 

pacientes foram internados na clínica médica masculina e 40 na clínica médica 

feminina, porém apenas 10 e dois participantes eram das clínicas médicas, 

respectivamente, sendo selecionado um paciente da CMM neste mês.   
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Assim, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 

24 profissionais da equipe de enfermagem, 12 clientes idosos e dois familiares 

acompanhantes, uma vez que dois idosos apresentaram comprometimento cognitivo.  

Antes da coleta de dados, os participantes foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo e, posteriormente, orientados quanto à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Todos foram esclarecidos sobre a 

participação voluntária, a garantia do anonimato mediante uso de nomes fictícios e a 

possibilidade de se retirar do estudo, a qualquer momento, sem prejuízos ao seu 

tratamento. 

Respeitando os princípios éticos de pesquisa, para preservar o anonimato dos 

participantes, os profissionais de enfermagem foram identificados com nomes de pedras 

preciosas (Rubi, Esmeralda, Safira, Jade, Ametista, Quartzo, Turquesa, Opala, Topázio, 

Larimar, Ônix, Turmalina, Jaspe, Ágata, Cristal, Citrino, Granada, Água Marinha, 

Fluorita, Apatita, Pérola, Berilo, Âmbar e Diamante), os idosos com nomes de flores 

(Gardênia, Alfazema, Girassol, Copo-de-leite, Anis, Alecrim, Acácia, Camélia, Fúcsia, 

Amarilis, Violeta e Centáurea) e os familiares\acompanhantes com elementos da 

natureza (Água e Terra).  

 

Produção de dados 

 

 Para a coleta de dados, Yin (2015) descreve quatro princípios dominantes que 

são importantes na realização da pesquisa de estudo de caso, que são: uso de múltiplas 

fontes de evidências (triangulação dos dados), criação de um banco de dados, 

manutenção de um encadeamento de evidências e o uso cauteloso de fontes eletrônicas 

de evidências.  

O uso de duas ou mais fontes de evidências permite que o pesquisador dedique-

se a uma ampla variedade de questões históricas, comportamentos e atitudes, 

favorecendo o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação que resulta no 

processo de triangulação dos dados, levando o pesquisador a dedicar-se ao problema em 

potencial da validade do constructo, uma vez que fornecem essencialmente possíveis 

avaliações do mesmo fenômeno (YIN, 2015).  

Assim, para a coleta de dados nesse estudo foram utilizadas as técnicas de 

observação participante e entrevista semiestruturada. 
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A observação participante, na perspectiva de Minayo (2010), consiste no 

processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação social, 

com a finalidade de realizar uma investigação científica. Essa técnica possibilita a 

apreensão de uma série de fenômenos que não captados por meio da entrevista, já que 

são observados diretamente na própria realidade, e transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real. 

Nesse estudo a finalidade da observação participante foi levantar dados para 

responder ao primeiro objetivo, que é descrever o ambiente do cuidado ao idoso 

hospitalizado, avaliando as conformidades e não conformidades, ou seja, refere-se a 

avaliação da dimensão estrutural, prático-assistencial e interpessoal do campo de 

pesquisa.  

Para realização da observação participante foi utilizado um roteiro (APÊNDICE 

D) contendo tópicos sobre infraestrutura, dimensão prático-assistencial e dimensão 

interpessoal, elaborado com base no Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP, 2013), RDC Anvisa nº283 de 26 de setembro de 2005, RDC Anvisa nº50 de 21 

de fevereiro de 2002 e RDC Anvisa nº45 de 12 de março de 2003. Os dados da 

observação foram registrados em diário de campo, contendo data e o horário, o total de 

horas da observação, a descrição dos dados levantados e as impressões do observador. 

A entrevista semiestruturada, segundo Minayo (2010, p. 261) combina perguntas 

fechadas e abertas em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

em questão sem se prender à indagação formulada.  

A entrevista teve como propósito nesse estudo identificar os riscos e benefícios á 

segurança dos pacientes idosos hospitalizados na percepção dos profissionais de 

enfermagem e dos idosos ou familiares\acompanhantes. 

Para as entrevistas foi utilizado dois roteiros, um para os profissionais de 

enfermagem e outro para os pacientes idosos compostos com uma parte de identificação 

dos mesmos e questões abertas (APÊNDICES E e F).  

O período de coleta de dados foi de março a junho de 2016, tendo ocorrido  em 

duas fases:  

 Fase 1- Pré-teste: realizado em março de 2016, mediante aplicação do roteiro de 

observação (dimensão estrutural) nas enfermarias de clínica médica feminina e 

masculina, juntamente com os residentes de enfermagem da área de idoso do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do HUAP, durante o 
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estágio a docência do Curso de Mestrado, além de realização de duas entrevistas 

com profissionais de enfermagem da clínica médica masculina e da clínica de 

hematologia, o que possibilitou realizar ajustes nos instrumentos para posterior 

aplicação.  

 Fase 2- Trabalho de campo: ocorreu no período de abril a junho de 2016. 

Nessa fase foi realizada a observação participante acerca do ambiente 

envolvendo aspectos da infraestutura (dimensão estrutural), dos cuidados 

realizados pela equipe de enfermagem aos idosos (dimensão prático-assistencial) 

e da comunicação entre as equipes e entre a equipe de enfermagem e 

idoso\familiar\acompanhante (dimensão interpessoal), seguida pela realização 

das entrevistas com os participantes selecionados desenvolvidos até junho de 

2016.  

 

A observação participante foi realizada durante duas semanas do mês de abril, 

com duração média de cinco horas por dia, totalizando aproximadamente 25 horas, no 

período da manhã e tarde, com os registros feitos no próprio instrumento de observação 

e no diário de campo. 

As entrevistas com os profissionais de enfermagem foram agendadas de acordo 

com a disponibilidade dos participantes, sendo realizadas no período diurno (manhã e 

tarde). O tempo médio de duração das entrevistas foi de 10 a 40 minutos. 

Os locais de escolha para a realização das entrevistas foram o espaço de 

descanso da equipe de enfermagem e salas vazias em áreas próximas as enfermarias, por 

serem ambientes calmos e livres de ruídos, o que possibilitou a não interferência e a 

privacidade dos entrevistados, contribuindo para a qualidade das entrevistas.  

As entrevistas com os idosos e\ou familiares acompanhantes foram realizadas no 

interior das enfermarias, no período da tarde e noite, já que a rotina de cuidados de 

enfermagem (banho, higiene corporal, visitas e alguns procedimentos) é realizada mais 

significativamente no horário da manhã, e, muitas vezes, o familiar\acompanhante 

também não está presente, devido rotina das enfermarias ou por questão própria do 

mesmo, limitando a coleta das informações nesse horário.  O tempo de duração dessas 

entrevistas foi de cinco a quinze minutos. 

Todas as entrevistas com os participantes da pesquisa foram realizadas após 

aplicação dos respectivos critérios de seleção e assinatura prévia do TCLE pelos 
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mesmos, sendo gravadas em aparelho digital. Optou-se pela gravação das entrevistas 

para que os dados fossem armazenados e nenhum aspecto da comunicação verbal dos 

depoentes fosse perdido, o que permitiu que o pesquisador pudesse ouvir e, ao mesmo 

tempo, manter atenção também às expressões corporais e ou não associadas aos 

discursos dos entrevistados, enriquecendo as informações coletadas.    

 

 Organização e análise dos dados 

 

 Os dados coletados para o estudo de caso foram organizados e documentados em 

um banco de dados. Segundo Yin (2015), a criação de um banco de dados aumenta a 

confiabilidade de todo o estudo, uma vez que possibilita a preservação das informações 

coletadas de forma que possam ser consultadas, mediante sua compilação separada e 

ordenada. Assim, todos os dados das entrevistas e dos registros de diário de campo 

foram armazenados em um banco de dados no Word. 

Para a análise dos dados as entrevistas foram transcritas, digitadas e 

identificadas com nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes, como 

preconizado na Resolução 466\12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo próprio 

pesquisador.  

Os dados do diário de campo foram digitados e, junto com transcrição das 

entrevistas compõem o corpus de dados da pesquisa, que foram submetidos à análise de 

conteúdo, definida por Bardin (2009, p.44) como sendo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Optou-se pela técnica de análise temática de conteúdo que, segundo Bardin 

(2009, p. 44) inclui as seguintes etapas: 

1- Pré-análise, através da organização do material a ser analisado, sistematizando as 

ideias iniciais;  

2- Exploração do material em que o investigador busca encontrar categorias que são 

expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será 

organizado  
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3- Tratamento dos resultados, inferência e interpretação, sendo este o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica.   

Após análise das entrevistas, em que foram identificados os temas comuns nos 

discursos os mesmos foram agrupados nas seguintes categorias: 

- Ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado: inclui a compreensão dos participantes 

sobre o ambiente do cuidado, os fatores que dificultam e os que facilitam a realização 

dos cuidados de enfermagem e que possibilitam um ambiente do cuidado mais seguro 

aos idosos hospitalizados. 

- Segurança no ambiente do cuidado ao idoso: inclui os conhecimentos dos 

participantes sobre segurança do paciente e as estratégias realizadas pela equipe de 

enfermagem para a redução dos riscos á segurança do paciente idoso. 

A categoria intitulada “Ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado” foi 

dividida nas seguintes subcategorias: Compreensão sobre o ambiente do cuidado; 

Fatores que facilitam e dificultam os cuidados em enfermagem; A categoria intitulada 

“Segurança no ambiente do cuidado ao idoso” foi dividida nas seguintes subcategorias: 

Conhecimento sobre segurança do paciente e Estratégias para redução dos riscos á 

segurança do paciente idoso hospitalizado, conforme quadro 2 abaixo:  

 

Quadro 2: Distribuição das categorias e subcategorias do estudo. Março- junho, 2016. 

Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Categoria 1: Ambiente do cuidado ao 

idoso hospitalizado  

- Compreensão sobre o ambiente do 

cuidado ao idoso hospitalizado: limites e 

possibilidades. 

 

Categoria 2: Segurança no ambiente do 

cuidado ao idoso  

- Conhecimento sobre segurança do 

paciente; 

- Estratégias para redução dos riscos á 

segurança do paciente idoso hospitalizado. 
Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Aspectos Éticos 

 

Este estudo é recorte do projeto de pesquisa intitulado “Hospitalização do idoso: 

perspectivas de intervenção do enfermeiro no processo de cuidado”, submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP\UFF e aprovado sob o nº 996.459 (ANEXO A), 

conforme preconizado pela Resolução 466\12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
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que normatiza pesquisas envolvendo seres humanos, de forma direta ou indireta, em sua 

totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações, deve assegurar e respeitar 

os direitos dos clientes. Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos 

do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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CAPITULO IV: O AMBIENTE DO CUIDADO AO IDOSO HOSPITALIZADO: 

O CASO DO HUAP 

 

O campo da pesquisa 

 

O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) foi inaugurado no dia 15 de 

janeiro de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é em 

homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade 

Fluminense de Medicina.  Em 1957, devido à falta de recursos o hospital foi fechado. 

Em dezembro de 1961, o hospital chegou a ser reaberto em caráter de emergência, para 

atender as vítimas do incêndio do Gran Circus Americano, que vitimou 400 pessoas, a 

maioria delas crianças, sendo montada uma equipe composta por médicos da Prefeitura 

e estudantes da Faculdade de Medicina da UFF para viabilizar esse atendimento. 
1
 

Entretanto, devido à insuficiência de fundos e a falta de equipamentos e de 

materiais de consumo fizeram com que o hospital fosse desativado, em pouco menos de 

um ano, sendo reaberto em 1964 após uma longa mobilização dos estudantes de 

medicina acarretando na integração do hospital a Universidade Federal Fluminense, 

tornando-se, assim, Hospital Universitário Antônio Pedro.
2
 

O HUAP está localizado em um ponto central do município de Niterói, próximo 

a uma avenida de grande movimento de veículos e pedestres, com sinalização e guardas 

de trânsito em frente à instituição. Entretanto, a sinalização possui um curto intervalo de 

tempo (29 segundos) e o asfalto é desnivelado o que possibilita a ocorrência de 

acidentes (quedas, atropelamento) pela necessidade de travessia rápida.  

O município de Niterói possuía uma população total de 487.562 habitantes de 

acordo com o Censo Demográfico de 2010, com estimativa de 497.883 habitantes para 

o ano de 2016. Desse quantitativo, 83.536 (17,1%) tinham 60 anos ou mais, nos quais 

42.605 habitantes estavam na faixa etária de 60 a 69 anos e 40.931 na faixa de 70 anos 

ou mais (IBGE, 2010).  

A rede de atendimento ao idoso em Niterói é ampla, sendo composta por 

Programa Médico de Família (PMF), Postos de Saúde, Policlínicas e hospitais, tendo 

como objetivo a atuação junto aos idosos frágeis e os independentes, visando à 

                                                             
1
 http://rede.huap.uff.br/huap/ 

2 http://rede.huap.uff.br/huap/ 
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manutenção da capacidade funcional. No HUAP têm-se o Centro de Referência em 

Atenção à Saúde do Idoso (Crasi) é um programa multiprofissional e interdisciplinar 

cujo objetivo é dar atendimento especializado e diferenciado aos idosos, especialmente 

aos que têm demência, com dispensação de medicamentos para o Mal de Alzheimer, 

por meio de oficinas terapêuticas, inclusive. Mais do que tratar a doença, o centro 

procura dar qualidade de vida, independência e autonomia aos pacientes. 
3
 

Há duas maneiras de os pacientes serem encaminhados para este programa: por 

meio dos postos de saúde da rede municipal ou das consultas no HUAP. Assim que o 

paciente chega ao Crasi, passa por uma avaliação multidimensional, isto é, um 

rastreamento biopsicossocial para traçar um plano de conduta do idoso antes de 

encaminhá-lo para os atendimentos especializados. Ao todo, são oferecidos serviços de 

fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, neurologia, dermatologia, 

fonoaudiologia, psicologia e serviço social. Além do atendimento ambulatorial, há 

oficinas de teatro, pintura, educação física, artesanato, coral, dentre outras atividades 

que visam estimular a qualidade de vida e a autoestima. O Crasi também dar suporte 

psicológico ao cuidador (parente, amigo ou vizinho responsável pelo paciente), sendo 

criado o Grupo dos Cuidadores, cuja reunião ocorre simultaneamente aos atendimentos 

e onde são discutidas as dificuldades e conquistas diárias. 
4
 

 O HUAP representa atualmente a maior e mais complexa unidade de saúde da 

Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como um estabelecimento 

de nível terciário e quaternário oferecendo um atendimento de alta complexidade. Sua 

finalidade é prestar serviços ao ensino, à pesquisa e a comunidade em todos os setores 

da área de saúde relacionados com os Departamentos Didáticos da Universidade Federal 

Fluminense que nele exerçam atividades, tendo como missão proposta a geração, 

transformação e difusão do conhecimento, prestando serviços de saúde com excelência, 

de forma digna, crítica e hierarquizada. 
5
 

Atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, 

abrangendo também parte da população da Região Metropolitana I, onde se localiza o 

município do Rio de Janeiro, assim como da Região da Baixada Litorânea pela 

                                                             
3
 http://rede.huap.uff.br/huap/ 

4
 http://rede.huap.uff.br/huap/ 

5 http://rede.huap.uff.br/huap/ 
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proximidade com este município, compreendendo uma população estimada em mais de 

dois milhões de habitantes
6
. Essa população é admitida no hospital por meio de sistema 

de referência (clientes encaminhados dos serviços de saúde do local de moradia) em que 

o médico da unidade fará por escrito o encaminhamento do paciente e entrará em 

contato com o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que, por sua vez, fará a 

comunicação com a Emergência do HUAP.  

Essa instituição de saúde é composta pelo prédio principal que possui oito 

andares e oferece serviços de ambulatórios de diversas especialidades, setores de 

internação intermediária (clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria etc.), setores de 

alta complexidade (Unidade Coronariana e Centro de Tratamento Intensivo), centro 

cirúrgico, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (análises clínicas e 

histopatológicas, radiologia, endoscopia, ecocardiografia, ultrassom e outros), 

emergência e bancos de sangue e leite, além do prédio anexo que funciona a parte 

administrativa.  

O cenário de estudo foi as enfermarias de clínica médica, masculina e feminina, 

que possui as especialidades de cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, 

endocrinologia, nefrologia, neurologia, dermatologia e clínica médica. A enfermaria de 

clínica médica masculina localiza-se no sexto andar do HUAP, com 26 leitos, e a 

feminina está localizada no sétimo andar, com 20 leitos. 

Com o fim do contrato dos profissionais de saúde e a redução do número de 

funcionários a partir do mês de abril, houve a necessidade de realizar a junção das 

equipes e pacientes das clínicas médica masculina (CMM) e feminina (CMF) com as 

clínicas cirúrgica masculina (CCM) e feminina (CCF), no mês de maio, centralizando o 

serviço em um único espaço, visando à redução do número de leitos hospitalares e, 

consequentemente, o número de pacientes internados até a realização do próximo 

concurso em novembro, após a entrada de uma empresa terceirizada para administração 

dessa unidade hospitalar, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Dessa forma, manteve-se apenas 10 leitos de clínica médica em cada enfermaria, 

totalizando 20 leitos de clinica médica. 

Com isso, ocorreu uma redução significativa nas internações de pacientes da 

clínica médica, e, principalmente, do número de idosos que ocupam maior número de 

                                                             
6 Idem 
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leitos nessas unidades, sendo privilegiadas as especialidades cirúrgicas, o que limitou a 

coleta de informações desses sujeitos no presente estudo.  

Além disso, mesmo após essas mudanças no serviço só foram selecionados os 

profissionais de enfermagem que já eram funcionários da clínica médica, sendo este 

também um fator limitante, pois muitos já estavam em término de contrato e ausentes 

do trabalho ou sem interesse em participar, enquanto outros haviam sido remanejados 

para outros setores do hospital.  

  

Conhecendo os Participantes da pesquisa 

 

Profissionais de enfermagem 

 

Participaram da pesquisa 24 profissionais de enfermagem, sendo traçado o perfil 

sócio-demográfico dos mesmos, com as variáveis: sexo, idade, estado civil e categoria 

profissional, conforme ilustrado na tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Distribuição dos profissionais de enfermagem da clínica médica masculina e 

feminina, segundo ás características sócio-demográficas. Março- junho, 2016. Niterói, 

RJ, Brasil, 2017. 

VARIÁVEIS n % Média 

SEXO 
(n=24)

    

Feminino 22 91,67  

Masculino 02 8,33  

FAIXA ETÁRIA 
(n=24)

   38,5 

24 ˫ 33 08 33,34  

34 ˫ 43 09 37,5  

44 ˫ 53 05 20,83  

54 ˫ 63 02 8,33  

ESTADO CIVIL
(n=24)

    

Casado 13 54,16  
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Solteiro 10 41,67  

Divorciado 01 4,17  

CATEGORIA 

PROFISSIONAL
(n=24)

 

   

Enfermeiro 13 54,16  

Técnico de enfermagem 10 41,67  

Auxiliar de enfermagem 01 4,17  

Fonte: SANTOS, 2017 

 

Dos 24 (100%) profissionais de enfermagem participantes do estudo, 22 

(91,67%) são do sexo feminino e dois (8,33%) do sexo masculino. A média de idade 

dos profissionais foi de 38,5 anos, sendo que oito (33,34%) dos profissionais estavam 

na faixa entre 24 e 33 anos, nove (37,5%) na faixa entre 34 e 43 anos, cinco (20,83%) 

entre 44 e 53 anos e dois (8,33%) entre 54 e 63 anos.  

Quanto ao estado civil, a maioria 13 (54,16%) era casada, seguidos por 10 

(41,67%) solteiros e um (4,17%) divorciado. Em relação à categoria profissional, a 

maioria 13 (54,16%) dos profissionais entrevistados eram enfermeiros, 10 (41,67%) 

técnicos de enfermagem e um (4,17%) auxiliar de enfermagem. 

 Verificou-se neste estudo que a equipe de enfermagem é predominantemente 

feminina, corroborando com os dados da literatura que destacam a representação das 

mulheres com mais de 85% da força de trabalho em enfermagem, o que corresponde a 

histórica participação da mulher na enfermagem, especialmente a partir da organização 

do hospital como espaço de cura e cuidado, contribuindo para a feminização da saúde 

(GEOVANNI et al, 2010; RIBEIRO; RAMOS; MANDÚ, 2014). 

Coelho (2005) complementa que apesar da enfermagem ser construída 

culturalmente como prática feminina, os homens na profissão são uma realidade cada 

vez mais presente, representando rupturas importantes com estereótipos de gênero 

relacionados à prática do cuidado e uma tendência a masculinização da categoria.  

 A equipe de enfermagem neste estudo é jovem, com maioria na faixa etária entre 

24 e 43 anos (70,84%), estando de acordo com os estudos de Silva et al (2012), em que 

63,6% dos participantes tinham idade entre 25 e 45 anos. Um estudo sobre o perfil da 

enfermagem brasileira revela que mais 1 milhão e 100 mil trabalhadores de enfermagem 
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(61,7%) tem até 40 anos, demonstrando que a equipe de enfermagem é 

predominantemente jovem e que a enfermagem é uma profissão em pleno 

rejuvenescimento (MACHADO et al., 2015).  

 Em relação ao estado civil dos profissionais, a maioria dos sujeitos do estudo são 

casados (54,16%), convergindo com os estudos de Custódio et al. (2011) em que a 

prevalência de casados era de 41,5% e de Santos (2011) com 62,5%.  

 A literatura demonstra que a equipe de enfermagem é constituída, 

majoritamente, por técnicos e auxiliares de enfermagem, o que diverge do presente 

estudo em que a maioria dos sujeitos entrevistados era de enfermeiros (54,16%) e 

apenas um (4,17%) auxiliar de enfermagem (CAVALCANTE; AMORIM; SANTOS, 

2014; MACHADO et al., 2015).  

O estudo de Cavalcante, Amorim e Santos (2014) revela um predomínio de 

técnicos de enfermagem (75,6%) nos serviços de saúde e uma redução no quantitativo 

de profissionais que atuam como auxiliares de enfermagem com apenas 4,9% da 

amostra no referido estudo. Em contrapartida, o estudo de Machado et al. (2015) 

enfatiza o vigoroso crescimento de enfermeiros na equipe representando 23% da força 

de trabalho.   

Quanto à formação, atuação e qualificação profissional, verificou-se que oito 

(33,33%) tinham entre 06 e 11 anos de formado, com tempo de atuação no cenário de 

estudo de 06 meses a 05 anos (70,83%) e a maioria, com 16 (66,67%), não possuía 

outro vínculo empregatício. A maioria, sete (70%) dos técnicos de enfermagem, possuía 

graduação em enfermagem e quanto a qualificação 16 (66,66%) possuía especialização, 

seis (25%) tinham mestrado. Em relação ao aperfeiçoamento profissional na área de 

segurança do paciente idoso verificou-se que oito (33,33%) tinham realizado curso em 

segurança do paciente e seis (25%) em saúde do idoso, conforme mostra a tabela 2 

abaixo: 

Tabela 2: Distribuição dos profissionais de enfermagem da clínica médica masculina e 

feminina, segundo a formação, atuação e qualificação profissional. Março- junho, 2016. 

Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

VARIÁVEIS n % 

TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
(n=24)

 

  

1˫5 anos 03 12,50 
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6˫11  08 33,33 

12˫17 06 25,00 

>17 anos  07 29,17 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO CENÁRIO DE 

ESTUDO 
(n=24)

 

  

06 meses ˫ 05 anos 17 70,83 

06 anos ˫ 11 anos 02 8,34 

>11 anos 05 20,83 

OUTRO VÍNCULO INSTITUCIONAL   

Hospital 05 20.83 

Saúde da Família 02 8.33 

UPA 01 4.16 

OUTRA FORMAÇÃO PROFISSIONAL    

ENFERMEIROS (AS
) (n=13)

   

Psicologia 01 7,69 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 
(n=10)

   

Enfermagem 07 70,00 

Turismo 01 10,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
(n=01)

    

Técnico de enfermagem 01 7,69 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   

ESPECIALIZAÇÃO 16 66,66 

Terapia Intensiva 05 20,83 

Hematologia 02 8,33 

Saúde da Família 01 4,17 

Gestão Hospitalar 01 4,17 

CCIH 01 4,17 

Nefrologia  01 4,17 
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Clínica médica e cirúrgica 01 4,17 

Cardiologia 01 4,17 

Obstetrícia 01 4,17 

Oncologia 01 4,17 

Gerontologia 01 4,17 

MESTRADO 06 25,00 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO   

Saúde do idoso 06 25,00 

Segurança do paciente 08 33,33 

Fonte: SANTOS, 2017 

 Quanto ao tempo de formado, oito (33,33%) tinham entre 06 e 11 anos de 

formados, com tempo de atuação no cenário de estudo de 06 meses a 05 anos (70,83%), 

corroborando com os estudos de Cavalcante, Amorim e Santos (2014), em que quatro 

(9,8%) possuem <1 ano à 15 anos de formado e a maioria 26 (63,4%) atuam no serviço 

de saúde de <1 ano a 05 anos.  

 Esses dados demonstram que a maior parte dos profissionais de enfermagem não 

possui o mesmo tempo de trabalho na área de enfermagem e na instituição, podendo-se 

afirmar que este cenário não foi o primeiro emprego desses sujeitos, diferindo do 

encontrado no estudo de Santos (2011). 

 Em relação à presença de outro vínculo empregatício, a maioria 16 (66,67%) não 

possui outro emprego, coincidindo com o estudo realizado em um hospital universitário 

em Juiz de Fora, Minas Gerais, em que 68,3% dos sujeitos trabalhavam apenas nesta 

instituição (COSTA et al., 2014). Contudo, este estudo apontou também que oito 

(33,32%) dos entrevistados possuíam outro vínculo empregatício, o que corrobora com 

o estudo de Souza e Teixeira (2015) em que 11(36,67%) possuíam outro vínculo 

empregatício.  

Esse fato é muito comum na profissão de enfermagem devido a questões de 

baixos salários no mercado, não atendendo as necessidades dos trabalhadores e fazendo 

com que estes assumam jornadas duplas ou até triplas de trabalho, colocando em risco 

sua saúde (GIOVANNI et al., 2010).   
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 Do total da amostra, apenas um (7,69%) enfermeiro possuía formação em outra 

área do conhecimento (psicologia), porém não exercia a função, enquanto a maioria sete 

(70%) dos técnicos de enfermagem cursou graduação em enfermagem e 02 atuavam 

como enfermeiros em outra instituição; 01 auxiliar de enfermagem cursou o ensino 

técnico profissionalizante em enfermagem, mas continuava atuando como auxiliar de 

enfermagem.  

 Evidencia-se que das profissões escolhidas pela equipe de técnicos a 

enfermagem aparece em primeiro lugar. Para Ojeda et al. (2009), a escolha profissional 

está fortemente vinculada à imagem social da área e a influência familiar. Além disso, o 

contato direto com os saberes e práticas da profissão almejada reafirma a escolha ou não 

da profissão. Assim, compreende-se que por atuarem como técnicos de enfermagem e 

manter aproximação com o trabalho do enfermeiro, estes profissionais optaram pela 

escolha dessa profissão como formação de nível superior.  

  Quanto à qualificação profissional, 16 (66,66%) profissionais fizeram curso de 

especialização e seis (25%) concluíram o curso de mestrado. Dentre os cursos de pós-

graduação, cinco (20,83%) profissionais se especializaram na área de terapia intensiva, 

dois (8,33%) em hematologia e apenas um (4,17%) em gerontologia.  Em relação aos 

cursos de aperfeiçoamento, oito (33,33%) informaram ter realizado algum curso sobre 

segurança do paciente e seis (25%) na área de saúde do idoso. Destes 21 funcionários 

que realizaram qualificação\curso de aperfeiçoamento, 11 (52,38%) informaram que 

não houve nenhuma abordagem sobre cuidados gerontológicos e segurança do paciente 

e 10 (47,62%) referiram que foram abordados conteúdos sobre processo de 

envelhecimento, doenças comuns no idoso, prevenção de quedas, nutrição do idoso, 

cuidados com a pele e cuidados na administração de medicamentos ao idoso. 

 Para atender a demanda formada por pacientes idosos, os profissionais de 

enfermagem devem ter conhecimentos e habilidades próprios de sua formação e terem 

acesso a atualizações e capacitações constantes. Assim, devem ter acesso ao longo de 

sua formação profissional a conhecimentos da área de geriatria e gerontologia, 

atentando para as necessidades físicas, sociais e psíquicas que extrapolam o modelo 

biomédico, que no passado agia hegemonicamente sobre a formação desses 

profissionais (BOTH et al., 2014; MEDEIROS; ARAÚJO; BARBOSA, 2009). 
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Idosos Internados 

Participaram da pesquisa 14 idosos, sendo traçado o perfil sócio-demográfico 

dos participantes, com as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil e escolaridade, 

conforme ilustrado na Tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3: Distribuição dos idosos internados na clínica médica masculina e feminina, 

segundo ás características sócio-demográficas. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 

2017. 

VARIÁVEIS n % Média 

SEXO 
(n=14)

    

Masculino 08 57,14  

Feminino 06 42,86  

FAIXA ETÁRIA 
(n=14)

   70,2 

60 ˫ 70 08 57,14  

71˫ 80 05 35,72  

>80 anos 01 7,14  

ESTADO CIVIL
(n=14)

    

Casado 09 64,29  

Viúvo 04 28,57  

Divorciado 01 7,14  

ESCOLARIDADE 
(n=14)

    

Ensino Fundamental Incompleto 07 50  

Ensino Fundamental Completo 02 14,29  

Ensino Médio Incompleto 01 7,14  

Ensino Médio Completo 03 21,43  

Ensino Superior Completo 01 7,14  

FAMILIAR\ACOMPANHANTE
(n=14)

    

Sim 10 71,43  
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Não 04 28,57  

Fonte: SANTOS, 2017 

 Dos 14 (100%) idosos participantes do estudo, oito (57,14%) são do sexo 

masculino e seis (42,86%) do sexo feminino. A idade variou entre 60 a 86 anos, que 

resultou numa média de 71,2 anos, sendo oito (57,14%) idosos na faixa etária entre 60 e 

70 anos, cinco (31,70%) entre 71 e 80 e um (7,14%) com mais de 80 anos. 

 Verifica-se neste estudo a prevalência de internações de idosos do sexo 

masculino (57,14%), sendo a faixa etária predominante de 60 a 70 anos corroborando 

com os estudos sobre o perfil de idosos internados nas enfermarias de clínica médica em 

hospitais universitários de Chibante et al. (2015) e Storti et al. (2013). 

 O predomínio de homens pode ser explicado pela dificuldade em realizar o 

acompanhamento de seu estado de saúde, gerando uma pré-disposição para os eventos 

agudos e, como consequência, um maior número de internações. Assim, é essencial a 

adoção de práticas preventivas que pode ser reforçada pelas redes de apoio, favorecendo 

a socialização das necessidades masculinas, uma vez que os homens tendem a retardar 

ao máximo a busca por assistência e só procuram quando não conseguem lidar sozinhos 

com seus sintomas (LINS et al., 2013; COSTA et al., 2010; ARRUDA; BARRETO, 

MARCON, 2015). 

 Storti et al. (2013) associam a média de idade elevada dos idosos internados com 

a estrutura etária da sociedade, com cada vez mais idosos vivendo próximo aos cem 

anos, o que contribui para o agravamento das doenças crônicas, tornando mais 

frequentes as exacerbações das mesmas e as internações hospitalares. 

Quanto ao estado civil, verificou-se que a maioria nove (64,29%) dos idosos era 

casada e quatro (28,57%) viúvos, dado que coincide com o estudo sobre perfil 

socioeconômico e funcional de idosos hospitalizados de Silva et al. (2016).  

No Brasil, mais de um quarto dos homens vive em companhia do seu cônjuge, 

enquanto dois terços das mulheres são viúvas, solteiras ou separadas. Essa desigualdade 

pode ser explicada por dois fatores: a maior longevidade da mulher e a tendência, por 

questões culturais, à união de homens com mulheres mais jovens (PASCHOAL, 

FRANCO, SALLES, 2007; CAMARANO, 2003).  

Entretanto, Caldas (2003) refere que o crescimento do número de idosos vivendo 

sozinhos pode constituir um fator não facilitador para o cuidado, uma vez que, com o 
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avançar da idade e à medida que se instala dependência nas atividades de vida diária o 

idoso tem sua rede de apoio reduzida. Assim, os idosos sem laços conjugais, 

independentemente do motivo, estão sob maior vulnerabilidade do que aqueles que 

mantêm algum tipo de laço conjugal, sendo associado a um decréscimo da qualidade de 

vida, agravamento da morbidade e, até mesmo, indicador do risco de mortalidade.  

 Em relação à escolaridade dos idosos da amostra, a maior frequência (50%) era 

de idosos com ensino fundamental incompleto, seguido por idosos com ensino médio 

completo (21,43%). Esses dados revelam a elevada prevalência da baixa escolaridade 

entre os idosos, fato verificado também nos estudos de Silva, Souza, D’elboux (2011) e 

Fabrício-Wehbe (2008), os quais mostraram que 54,8% e 49,0% dos idosos pesquisados 

possuíam até quatro anos de escolaridade, respectivamente. 

A baixa escolaridade entre os idosos pode ser consequência de possíveis 

dificuldades durante a idade escolar, como financeira, de deslocamento, de oferta, entre 

outras. E esse fator predispõe os idosos a maiores riscos para apresentar problemas de 

saúde e, como consequência, ao declínio da funcionalidade (LOURENÇO, 2011; ROSA 

et al., 2003). 

Quanto à presença do familiar acompanhante durante o período de 

hospitalização, verificou-se que a maioria 10 (71,43%) dos idosos era acompanhada 

diariamente de 12 às 08 horas, com revezamento destes ao longo da semana. Em relação 

ao vínculo com o idoso hospitalizado, cinco (50%) eram esposas, três (30%) filhos, 

duas (20%) irmãs. Esses dados coincidem com o estudo de Chibante, Espírito Santo e 

Aquino (2015) que revelou que os idosos eram majoritariamente acompanhados por 

familiares.   

A presença do familiar acompanhante na figura da mãe, esposa (o), filhos é mais 

comum do que cuidadores formais, sendo este um fator positivo na ação terapêutica dos 

doentes, pois a existência desse vínculo propicia maior conforto e mantém a 

estabilidade emocional dos idosos, sendo a permanência deste familiar acompanhante 

no ambiente hospitalar assegurado pela Lei 106 de 14 de setembro de 2009 (BEUTER 

et al., 2009; BRASIL, 2009).  

Entretanto, quatro (28,57%) idosos não recebiam acompanhamento integral de 

seus familiares, mas os mesmos compareciam todos os dias no horário das visitas, 

alegando a necessidade de trabalhar para manter o sustento de seus lares e a existência 
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de um espaço mínimo e desconfortável para sua permanência junto ao idoso no 

ambiente hospital. 

A permanência deste familiar acompanhante junto ao idoso durante o processo 

de hospitalização tende a propiciar segurança a este paciente, uma vez que ele pode 

contribuir com a equipe de enfermagem na redução dos riscos e de possíveis EA aos 

idosos, atentando para os cuidados realizados e colaborando com a equipe na elaboração 

de medidas para prevenção dos riscos, sendo assim coparticipantes do processo do 

cuidar e um elemento de suporte na recuperação do idoso internado. 

Nesse sentido, o enfermeiro deve realizar o gerenciamento dos cuidados em 

saúde, utilizando uma abordagem gerontológica que tem como foco a atenção para as 

condições dos idosos internados, suas doenças e suas vulnerabilidades no ambiente 

hospitalar e as necessidades e as dificuldades dos familiares que permanecem no 

ambiente hospitalar durante a internação de seus entes queridos, buscando proporcionar 

um ambiente mais confortável, seguro e menos desgastante, inserindo-os no 

planejamento dos cuidados de enfermagem, minimizando, assim, os impactos negativos 

do processo de hospitalização para ambos.  

Portanto, compreende-se que deve ser integrada a avaliação do idoso no 

ambiente hospitalar as características de sua situação de saúde e do período de 

internação hospitalar, já que esses sujeitos tendem a apresentar elevada prevalência de 

doenças crônicas que, somadas às múltiplas comorbidades, os tornam mais susceptíveis 

a maior permanência hospitalar e a possível perda progressiva da autonomia (VERAS et 

al., 2000; SALES; SANTOS, 2007).  

Os resultados acerca das características de saúde dos idosos internados são 

mostrados na tabela 4, a seguir, as frequências dos diagnósticos médicos principais e as 

comorbidades por Grupos de Causa, conforme o CID 10 (OMS, 2000), além do tempo 

de permanência hospitalar. 
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Tabela 4: Distribuição dos idosos internados na clínica médica masculina e feminina, 

segundo ás características da situação de saúde relacionadas aos diagnósticos médicos 

principais e comorbidades e as características da internação relacionadas ao tempo de 

permanência hospitalar. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

VARIÁVEIS n % MÉDIA ± DP  

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL CID 10 
(n=14)

    

Doenças do aparelho circulatório 05 35,72  

Doenças do aparelho digestivo 03 21,43  

Doenças do aparelho respiratório 02 14,29  

Doenças do sistema nervoso 01 7,14  

Doenças de pele e do tecido subcutâneo 01 7,14  

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e 

alguns transtornos imunitários 

01 7,14  

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 01 7,14  

DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS 

(COMORBIDADES) 
(n=27)

 

   

Doenças do aparelho circulatório 14 51,85  

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 05 18,51  

Doenças do aparelho respiratório 02 7,41  

Doenças do aparelho geniturinário 02 7,41  

Doenças do aparelho digestivo 02 7,41  

Doenças do sistema nervoso 01 3,70  

Neoplasias (tumores) 01 3,70  

TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR
 

(n=14)
 

  32 ±14,80 

1 ˫ 7 dias 0 0  

8 ˫ 30 dias 05 35,72  

>31 dias 09 64,29  

Fonte: SANTOS, 2017 



79 

 

 Os diagnósticos clínicos principais predominantes nos idosos internados foram 

doenças do aparelho circulatório em cinco (35,72%) idosos, seguidos das doenças do 

aparelho digestivo, em três (21,43%) idosos e respiratório em dois (14,29%) idosos.  

 Quanto às causas de internações hospitalares em idosos registraram-se em outros 

estudos resultados similares ou com pequenas diferenças percentuais. Em consonância 

com os achados desta pesquisa, as doenças do aparelho circulatório e digestivo 

assumiram percentuais de 37,2% e 10,6% no estudo Pestana (2011). Estudo de Sales e 

Santos (2010) e Rabelo et al. (2010) apontaram que as patologias respiratórias (36,36%) 

foram as mais prevalentes seguidas das circulatórias (22,72%). 

As doenças do aparelho digestivo aparecem como terceira causa de morbidade 

hospitalar nos estudos de Loyola Filho et al. (2004) e Martin et al. (2006), com 

percentual superior a 12% em Londrina-PR. Também valor semelhante aos 12,2% 

foram obtidos por Amaral et al. (2004) em quatro hospitais de uma área de subdivisão 

administrativa do município do Rio de Janeiro, em pesquisa com a finalidade de 

verificar o perfil de morbidade e mortalidade de idosos hospitalizados, o que difere dos 

dados encontrados no presente estudo.  

Entre as doenças do aparelho circulatório prevaleceu a insuficiência cardíaca 

(40%) e o infarto agudo do miocárdio (20%). Quanto às doenças do aparelho digestivo 

prevaleceu a pancreatite (66,66%) e dentre as patologias respiratórias prevaleceu as 

pneumonias bacterianas.  

Vale ressaltar que a literatura esclarece que os idosos são mais vulneráveis às 

afecções respiratórias devido às diversas mudanças estruturais e funcionais que se 

instalam com a senescência, as quais também afetam, progressivamente, o sistema 

cardiovascular (ALVARENGA; MENDES, 2003). Já as doenças do trato gastrintestinal 

nos idosos são influenciadas pelas alterações do processo digestivo, como as alterações 

dentárias, as relativas ao mecanismo de deglutição, redução das secreções gástricas e 

enzimáticas, as relativas à redução do tônus da musculatura intestinal e a lentificação 

nos reflexos. O resultado é uma tendência ao engasgamento e, quando isso ocorre, pode 

provocar infecção, levando a pneumonia (GÓIS; VERAS, 2010). 

 Do total de idosos internados, verificou-se que 12 (85,71%) idosos apresentavam 

comorbidades e, desses, nove (75%) tinham entre uma a três comorbidades e três (25%) 

apresentavam mais de três comorbidades. O número máximo de comorbidades no idoso 

foi de cinco, sendo verificada a presença de 27 comorbidades.  
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No estudo de Tavares e Dias (2012) foi verificada a elevada presença de 

comorbidades nos idosos, em que 98,3% dos idosos apresentavam morbidades, sendo 

que, destes, 32,9% (maioria dos que apresentaram múltiplas patologias) tinham 

predomínio de quatro a sete comorbidades. 

As comorbidades mais prevalentes entre os idosos desse estudo foram as 

doenças do aparelho circulatório 14 (51,85%) e as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas cinco (18,51%). Dentre as doenças do aparelho circulatório as mais 

frequentes foram a hipertensão arterial primária 10 (71,43%) e a insuficiência cardíaca 

em três (21,42%) idosos. Nas doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 100% dos 

diagnósticos foram de diabetes mellitus tipo 2. Esses dados coincidem com os estudos 

de Pestana (2011) e Souza-Munoz et al. (2013). 

Ressalta-se que algumas condições patológicas mais comuns na população 

idosa, denominadas Síndromes Geriátricas, como instabilidade postural e quedas, 

incontinências, demência, delirium, imobilidade e depressão, não foram registradas nos 

prontuários como comorbidades ou diagnósticos secundários.  

De acordo com Chaimowicz (1997), a frequência com que esses diagnósticos 

deixam de ser firmados deu origem à expressão “fenômeno do iceberg” em analogia à 

grande proporção de condições clínicas ocultas ou “submersas”. Muitas dessas 

condições podem ser mais importantes do que a própria morbidade referida como causa 

de internação, pois sua interferência na capacidade funcional e na autonomia do idoso 

faz com se relacionem diretamente à qualidade de vida. 

A média de permanência hospitalar foi de 32 ±14,80, sendo que nove (64,29%) 

idosos permaneceram internados por mais de 31 dias, em que o menor tempo de 

permanência foi de 14 dias e o maior 64 dias. A duração das internações neste estudo 

pode ser considerada elevada, assim como no estudo de Rabelo et al. (2010), em que o 

tempo de permanência hospitalar variou de um a 59 dias.  

O tempo de permanência no hospital dependerá de vários fatores como o tipo de 

doença, o estado geral, a resposta ao tratamento realizado e potenciais complicações 

existentes (MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010). Assim, as alterações causadas pelo 

processo de envelhecimento, associada à elevada prevalência de DCNTS e as 

multimorbidades podem gerar resultados desfavoráveis em idosos, principalmente 

quando hospitalizados, uma vez que a hospitalização torna esses sujeitos mais expostos 

a riscos de EA durante os cuidados em saúde, além do isolamento social que podem 
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resultar em aumento do tempo de permanência hospitalar e interferir na funcionalidade 

global dos sujeitos internados. 

Nesse prisma, destacam-se na tabela 5 os fatores de risco para ocorrência de EA 

em idosos hospitalizados, com as seguintes variáveis: identificação do paciente, 

dispositivos invasivos, uso de medicações, comprometimento sensorial e motor e uso de 

dispositivo para deambulação. 

 

Tabela 5: Fatores de risco para ocorrência de eventos adversos em idosos internados na 

clínica médica masculina e feminina. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

VARIÁVEIS n % 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
(n=14)

   

Pulseira 0 0 

Leito 11 78,57 

DISPOSITIVOS INVASIVOS
(n=14)

   

Sim 09 64,28 

Não 05 35,71 

 USO DE MEDICAÇÕES
(n=14) 

   

1˫5 02 14,29 

>5  12 85,71 

COMPROMETIMENTO SENSORIAL
(n=13)

   

Visão 11 84,62 

Audição 02 15,38 

AUXILIO PARA DEAMBULAÇÃO
(n=14)

   

Sim 06 42,86 

Não 08 57,14 

Fonte: SANTOS, 2017 

 Em relação à identificação do paciente, verificou-se que do total da amostra 11 

(78,57%) idosos tinham identificação no leito por meio de placa, estando três leitos com 
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a placa, mas sem nenhuma identificação. Todos os pacientes estavam sem a pulseira de 

cor branca durante o período de coleta de dados. 

Embora seja recomendado o uso de pulseira para identificar os pacientes, o 

cenário nos hospitais demonstra 75,9% de uso de identificadores no leito e apenas 

23,8% de pacientes utilizando pulseiras no antebraço (MIASSO; CASSIANI, 2000). 

 Observou-se que dos 11 leitos identificados, três (27,27%) apresentavam o nome 

do paciente descrito de maneira ilegível e com um dos sobrenomes incorretos, além de 

não conter outro tipo de dado do paciente (número de prontuário e\ou data de 

nascimento).  

A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao 

paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, 

prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam acarretar danos a sua saúde. 

Entretanto, falhas na identificação do paciente foram citadas em mais de 100 análises de 

causa raiz realizadas pelo The United States Department of Veterans Affairs (VA) 

National Center for Patient Safety entre 2000 e 2003 (CONSÓRCIO BRASILEIRO DE 

ACREDITAÇÃO, 2011). Estudo realizado em um hospital da região norte do Brasil 

apontou que durante a administração de 61,2% das doses de medicamentos não ocorreu 

a identificação do paciente (CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO, 2011; 

OPITZ, 2006).  

 Erros de identificação do paciente podem ocorrer, desde a admissão até a alta do 

serviço, em todas as fases do diagnóstico e do tratamento. Alguns fatores podem 

potencializar os riscos na identificação do paciente tais como: estado de consciência do 

paciente (aumento da vulnerabilidade dos idosos a delirium, demências e outras 

alterações cognitivas), mudanças de leito, setor ou profissional dentro da instituição, 

pacientes com nomes iguais ou semelhantes, nomes oriundos de outras nacionalidades e 

imprecisão na data de nascimento de pacientes muito idosos (ANVISA, 2013; BRASIL, 

2013). 

 Assim, as práticas recomendadas para reduzir estes incidentes envolvem a 

utilização de pulseiras de identificação, adoção da rotina de conferência no primeiro 

encontro com o paciente e pelo menos uma vez ao turno, a cada troca de plantão, assim 

como a conferência no recebimento do paciente para realização de exame ou 

procedimento, a orientação e inclusão do paciente e familiar\acompanhante no processo 
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de identificação correta, visando a segurança destes durante todo o período de 

internação hospitalar (SMITH et al., 2011). 

 Quanto ao uso de dispositivos invasivos durante a internação hospitalar, 

observou-se que a maioria, nove (64,28%) dos idosos, estava utilizando ou já havia 

utilizado em algum momento da internação algum dispositivo invasivo. O acesso 

venoso periférico (AVP) foi utilizado por oito idosos, sendo o dispositivo mais 

utilizado; o segundo dispositivo mais utilizado foi o acesso venoso central e o cateter 

vesical de demora por quatro sujeitos e dois utilizaram sonda nasogástrica e sonda 

nasoenteral.  

O indivíduo idoso está mais suscetível a adquirir infecção hospitalar devido a 

alterações fisiológicas do envelhecimento, declínio da resposta imunológica, uso de 

dispositivos invasivos e realização de procedimentos invasivos
 

(WERNER; 

KUNTSCHE, 2000).
 

Estudo realizado com idosos em um hospital universitário 

identificou que a taxa de infecção hospitalar foi de 23,6% na população (BÔAS; RUIZ, 

2004). 

Os principais fatores de risco para a ocorrência de infecções que estão 

relacionadas ao uso de dispositivos invasivos são a entubação endotraqueal, cateterismo 

urinário e o uso de cateter venoso central, sendo complementados por Santos e Ceolim 

(2009) que a infiltração, obstrução ou flebite em AVP antes das 72 horas, aspiração e 

infecção por sonda nasogástrica e nasoentérica, flebite em cateter venoso periférico, 

infecção em cateter venoso central e bacteremia em sonda vesical de demora são 

eventos adversos frequentes em idosos. 

Em relação ao uso de medicações, 12 (85,71%) idosos faziam uso de cinco ou 

mais medicações, enquanto apenas dois (14,29%) usavam menos de cinco. Dos idosos 

que faziam uso de cinco ou mais medicações, verificou-se que sete (58,33%) faziam uso 

de fármacos identificados como de risco elevado de reações adversas em idosos, dentre 

eles benzodiazepínicos, anti-inflamatórios não esteroides e digitálicos. Das 14 

prescrições analisadas, três (21,43%) continham medicações (diuréticos e corticoides, 

anti-inflamatórios e anti-hipertensivos, inibidores da ECA e diurético poupador de 

potássio) que interagiam entre si, quando aprazadas no mesmo horário. 

A polifarmácia é definida como o uso de cinco ou mais medicamentos, sendo 

observado nos últimos anos um aumento expressivo da polifarmácia geriátrica. Mais de 
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40% das pessoas com 65 anos e mais consomem cinco ou mais medicamentos por 

semana e 12% usam dez agentes diferentes (KAUFMAN et al., 2002). 

Passarelli; Gorzoni (2008) e Secoli (2012) complementam que o número de 

medicamentos é o principal fator de risco para iatrogenia e reações adversas, havendo 

relação exponencial entre a polifarmácia e a probabilidade de reação adversa, interações 

medicamentosas, medicamentos inapropriados para idosos e de ocasionar erros de 

medicação.  

Nessa perspectiva, recomenda-se que a equipe multiprofissional avalie a real 

necessidade do uso de determinados medicamentos nos idosos, avaliando se a dose do 

medicamento é a mais apropriada para as possíveis alterações do estado fisiológico do 

paciente, considerando as funções renais e hepáticas do momento; evitar, sempre que 

possível, o uso de medicamentos para tratar os efeitos colaterais de outra medicação; 

atentar para o processo de administração dos medicamentos, checando os horários e as 

possíveis interações medicamentosas; orientar o paciente e familiar quanto às 

medicações utilizadas; e elaborar protocolos para o uso seguro de medicações em idosos 

(ELIOPOULOS, 2011; BRASIL, 2013). 

A implementação dessas medidas no ambiente hospitalar é necessária, uma vez 

que o número de medicamentos, a complexidade dos regimes terapêuticos, 

especialmente na vigência de comorbidades, e as alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas inerentes ao processo de envelhecimento são elementos que 

aumentam a vulnerabilidade desse grupo etário aos eventos adversos a medicamentos 

(EAM) que podem acarretar quedas e interferir no processo de cicatrização de feridas, 

contribuindo para o comprometimento da capacidade funcional do idoso hospitalizado 

(PRYBYS et al., 2002; CARVALHO et al., 2012). 

 Quanto ao comprometimento sensorial, verificou-se que a 11 (84,62%) idosos 

apresentavam redução da acuidade visual em decorrência de presença de catarata, 

glaucoma e lesão da córnea durante cirurgia, enquanto dois (15,38%) idosos possuíam 

déficit auditivo.  

A função visual pode estar alterada por diversas doenças que acometem os olhos 

com o aumento da idade, já que as estruturas oculares sofrem ao longo dos anos 

inúmeros danos metabólicos e ambientais. Com isso, as formas mais comuns de 

patologias oculares são mais frequentes e debilitantes nos idosos. Entretanto, essas 

doenças podem reduzir a acuidade visual, o que pode levar à queda diretamente pela 
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diminuição da estabilidade postural, ou indiretamente por reduzir a mobilidade e a 

função física (MEDINA; MUÑOZ, 2011; COSTA et al., 2012) 

Já a diminuição da sensibilidade auditiva, muito comum no idoso em 

decorrência do processo de envelhecimento, pode gerar quadros de vertigem e dificulta 

o controle postural, principalmente ao realizar movimentos bruscos e mudança de 

direção, aumentando a ocorrência de queda (DE MENEZES; BACHION, 2008). Além 

disso, pode levar a implicações psicossociais uma vez que o fluxo de informações do 

sujeito fica reduzido, provocando seu isolamento que pode intensificar com o processo 

de hospitalização, culminando em riscos à segurança desse paciente. 

Quanto ao auxílio para deambulação, oito (57,14%) idosos relataram não 

precisar de auxílio para deambular, porém seis (42,86%) necessitavam de auxilio de 

algum objeto (bengala\andador) para se locomover. Um estudo sobre a prevalência de 

fatores de risco intrínsecos em pacientes hospitalizados corrobora com os dados do 

presente estudo, enquanto que o estudo de Ferreira e Yoshitmoe (2010) com idosos 

institucionalizados descreveu que 62,2% dos idosos necessitavam de algum tipo de 

auxílio. A utilização destes dispositivos no auxílio à deambulação é descrito na 

literatura como um dos fatores associados ao risco de queda, uma vez que o idoso que 

os utilizam já apresenta alguma dificuldade na deambulação.  

Além dos fatores de risco para a ocorrência de EA nos idosos hospitalizados, 

avaliou-se também a frequência de quedas e úlceras por pressão entre esses sujeitos, 

conforme a tabela 6, a seguir:  

Tabela 6: Distribuição de frequência da ocorrência de quedas e úlceras por pressão dos 

idosos internados na clinica médica. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 2017 

VARIÁVEIS n % 

QUEDAS   

Nenhuma 05 35,71 

Durante a hospitalização 02 14,29 

Prévia a hospitalização 07 50,00 

LESÕES DE PELE    

Lesão por fricção 05 71,43 

Úlceras por pressão 02 28,57 

Fonte: SANTOS, 2017 
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Como ilustrado na tabela 6, a ocorrência de quedas foi dividida em anterior a 

hospitalização e durante a hospitalização. A maioria sete (50%) das quedas é prévia a 

hospitalização e apenas dois (14,29%) idosos sofreram queda durante a hospitalização. 

Os idosos que sofreram queda durante a hospitalização também referiram queda anterior 

em ambiente domiciliar, ambos utilizavam mais de cinco medicações, apresentavam 

comprometimento visual e necessitavam de ajuda para realização de algumas atividades 

de vida diária (dependência parcial).  

Estudo de Silva et al. (2016) mostrou que ocorreram quatro (80%)  casos de 

quedas em idosos durante a hospitalização, sendo verificado que três (60%) dos 

pacientes faziam uso de mais de quatro medicações e esse mesmo quantitativo havia 

referido queda anterior a hospitalização. Todos os idosos com desfecho queda 

apresentavam redução da acuidade visual e a maioria (60%) não apresentava declínio 

funcional, dado este que diferenciou do presente estudo. 

Quanto à ocorrência de lesões de pele, sete (50%) idosos apresentaram lesões de 

pele durante a internação hospitalar, sendo cinco (71,43%) lesões por fricção, em que 

duas foram causadas durante o banho e transferência para cadeira e três por adesivos 

médicos; e dois (28,57%) apresentaram úlcera por pressão, uma em categoria 1 e uma 

em categoria 4, ambas localizadas no cóccix e em tratamento.  

As lesões por fricção (LF) são muito comuns em idosos, já que com o 

envelhecimento, a derme sofre uma perda de quase 20% de sua espessura, ocorre, ainda, 

diminuição da produção de suor pelas glândulas sudoríparas e sebáceas, diminuição 

tanto da percepção da dor e sensibilidade tátil, quanto da resposta inflamatória e da 

capacidade de sintetizar colágeno, além das comorbidades que acarretam a necessidade 

de ingestão de medicamentos, os quais podem comprometer a integridade da pele, como 

os anti-inflamatórios esteróides (RATLIFF; FLETCHER, 2007; SOLWAY; 

CONSALTER; LEVINSON, 2010; CARVILLE et al., 2007; MOHILE et al., 2009). 

Estudos de prevalência de Carville et al. (2007) e Edwards, Gaskill e Nash 

(1998), indicam que as LF são mais frequentes do que as úlceras por pressão, entretanto 

essas lesões passam despercebidas, visto que são feridas traumáticas rasas, resultantes 

de fricção ou de uma combinação de fricção e cisalhamento, sendo encaradas como 

inerentes à idade, induzindo à sensação de uma condição irrelevante, porém acarretam 

dor e infectam facilmente (STEPHEN-HAYNES, 2011; LEBLANC; BARANOSKI, 

2011). 
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As LF ocorrem durante a rotina de prestação de cuidados, como vestir-se e 

tomar banho e, durante posicionamentos e transferências. Quase a metade das LF (48%) 

ocorreu em idosos acamados e 11% naqueles que requeriam auxílio para deambular. As 

cadeiras de rodas também foram associadas a 25% dos traumas ocorridos. Nos EUA, 

ocorrem 1,5 milhão de lesões por fricção ao ano. Dessas, 15,5% causadas por adesivos 

médicos, devido à frequência de seu uso, a utilização de adesivos incorretos à pele do 

idoso e a sua remoção inadequada (MALONE et al., 1991; STRAZZIERI-PULIDO et 

al., 2015). 

É fato que a variável idade representa fator importante no desenvolvimento de 

UPP, sendo que 50% a 70% dessas lesões desenvolvem-se em pessoas com mais de 70 

anos. Entretanto, isoladamente, a idade não poderia justificar o risco elevado para 

gênese de UP. Assim, a idade associada com o déficit nutricional, incontinências, 

medicamentos, umidade, fricção e pressão representam fatores relevantes envolvidos na 

fisiopatogênese das UPP, devendo ser acompanhados e corrigidos de modo a prevenir a 

ocorrência das lesões e\ou a evolução das mesmas para categorias mais avançadas 

(ROGENSKI; SANTOS, 2005).  

A literatura aponta que determinados pontos do corpo, principalmente as 

proeminências ósseas, concentram pressões maiores, motivo pelo qual eles são os mais 

acometidos pelas úlceras de pressão, como é o caso do cóccix. Estudos de Oliveira e 

Reis (2013) e Sá et al. (2013) verificaram que a maioria dos idosos apresentaram úlceras 

localizadas no cóccix ocorrendo em 97,4% e 82,6%, respectivamente.  

Observou-se neste estudo que não havia nenhum registro da ocorrência de 

quedas e nem das lesões por fricção nos prontuários dos idosos. Apenas as úlceras por 

pressão estavam sendo acompanhadas e registradas em prontuário pela equipe de 

enfermagem e pela Comissão de Curativos. O precário gerenciamento dos riscos e dos 

EA em idosos hospitalizados pode culminar em deterioração da capacidade funcional, 

comprometendo a autonomia e independência desses pacientes.    

 

Avaliação cognitiva e funcional dos idosos hospitalizados 

 

 A avaliação cognitiva e funcional dos idosos hospitalizados foi realizada 

mediante a aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), da Escala de Katz e 

da Escala de Lawton e Brody, conforme tabela 7 e 8. A tabela 7 apresenta os resultados 

do MEEM relacionados com a escolaridade dos idosos: 
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Tabela 7: Relação entre o Mini Exame do Estado Mental e a escolaridade dos idosos 

internados na clinica médica. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

Escolaridade       

                                   

MEEM 

0 (Analfabeto) 1-4 

anos 

4-8 

anos 

> 8 anos 

(Ensino 

superior) 

n % 

≤ 12 
- - 02 - 02 14,29 

13-18 
- - - -   0    0,00 

19-25 
- - 05 - 05 35,72 

≥ 26 
- - 03 04 07 50,00 

Fonte: SANTOS, 2017 

 

 Os resultados do MEEM foram divididos de acordo com a escolaridade. A 

pontuação média no grupo de idosos média escolaridade (4-8 anos) foi 22,8, sendo o 

ponto de corte 18, enquanto que os idosos com ensino superior, em que a nota de corte 

estabelecida foi 26, apresentou escore médio de 28,5 pontos. 

   Verificou-se que dois (14,29%) idosos com média escolaridade (4-8 anos) 

apresentou pontuação menor ou igual a 12, enquanto cinco (35,72%) idosos com essa 

mesma escolaridade apresentou MEEM entre 19 e 25 pontos e três (21,43%) somaram 

resultados iguais e superiores a 26 pontos. Já todos os idosos com ensino superior 

quatro (28,57%) tiveram pontuação maior ou igual a 26 pontos.  

 A partir da análise desses dados, observou-se que do total da amostra apenas 

dois (14,29%) idosos não atingiram a pontuação mínima no teste, no que se refere ao 

seu nível de escolaridade, apresentando comprometimento cognitivo.  O estudo de Faria 

el al (2011) verificou que de 350 idosos pesquisados foram observados dezessete casos 

(4,9%) que apresentaram escores do MEEM indicativos de déficit cognitivo, enquanto 

que estudos internacionais apresentaram variações estimadas entre 6,3% e 46,0% 

(BERTOLUCCI; MINETT, 2007; GRAVES et al., 1996)   .  

A realização dessa avaliação no presente estudo foi importante para a seleção 

dos sujeitos da pesquisa, uma vez que o idoso que apresentasse algum 

comprometimento cognitivo não seria excluído da pesquisa, porém seria necessária a 

abordagem com o familiar\acompanhante para prosseguir sua participação no estudo.  
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Esses resultados mostram que muitos idosos mantêm a integridade cognitiva, o 

que denota a necessidade de cuidados de enfermagem para a preservação dessa 

cognição e, consequentemente, sua autonomia e independência durante a hospitalização. 

As alterações do envelhecimento juntamente com déficits causados pelo 

Comprometimento Cognitivo leve levam ao declínio funcional, com a diminuição ou 

perda das habilidades para o desenvolvimento das atividades da vida diária. 

Dependendo do caso, pode ocorrer dificuldade no autocuidado, além de comprometer o 

desenvolvimento da linguagem, capacidade de se orientar e reconhecer fisionomias, 

transtornos no sono e dificuldade de locomoção (CHARCHAR-FICHMAN et al., 

2005). 

 Compreende-se que as alterações funcionais no idoso podem comprometer a sua 

segurança durante a hospitalização, ficando os mesmos mais propensos a riscos de 

eventos adversos durante a assistência á saúde, o que pode prolongar o tempo de 

internação e até mesmo levar ao óbito. Assim, foi realizada também a avaliação da 

capacidade funcional, por meio da aplicação da Escala de Katz e a Escala de Lawton e 

Brody, conforme tabela 8 abaixo:  

Tabela 8- Distribuição dos idosos hospitalizados nas enfermarias de clínica médica, 

conforme perfil funcional. Março- junho, 2016. Niterói, RJ, Brasil, 2017. 

VARIÁVEIS n % 

Escala de Katz (ABVDs) 
  

Independente em todas as seis funções 06 42,86 

Independente em cinco funções e dependente em uma função 0 0,00 

Independente em quatro funções e dependente em duas funções 0 0,00 

Independente em três funções e dependente em três funções 01 7,14 

Independente em duas funções e dependente em quatro funções 04 28,57 

Independente em uma função e dependente em cinco funções 02 14,29 

Dependente em todas as seis funções 01 7,14 

Escala de Lawton (AIVDs) 
  

Independência 06 42,86 

Dependência Parcial 07 50,00 

Dependência Total 01 7,14 

Fonte: SANTOS, 2017 

Quanto ao grau de dependência para realização das atividades básicas de vida 

diária (ABVDs), seis (42,86%) apresentaram-se independentes em todas as seis funções, 

ganhando pontuação 0; um (7,14%) idoso independente em três e dependente em três, 

quatro (28,57%) independente em duas funções e dependente em quatro; dois (14,29%)   
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independente em uma função e dependente em cinco funções; um (7,14%) dependente 

em todas as seis funções. Assim, verifica-se que os idosos da amostra apresentaram 

algum grau de dependência para as ABVDs. 

 Estudo de Barbosa (2014), sobre a avaliação da capacidade funcional em idosos 

aponta que 19 (6,6%) idosos eram dependentes para a minoria (até três) das ABVD e 16 

(5,6%) dependentes para a maioria destas atividades, enquanto que estudo de Silva et al. 

(2016), coincide com o presente estudo mostrando que a maioria 25(83,33%) eram 

independentes nas seis atividades. 

 Em relação ao grau de dependência para a realização das atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs), sete (50%) idosos apresentaram dependência 

parcial enquanto seis (42,86%) eram independentes para essas atividades. Estudo de 

Pereira et al  (2014) sobre a funcionalidade global em idosos internados na clínica 

médica mostrou que a maioria dos sujeitos eram dependentes ou semidependentes.  

 Quando comparados à frequência de dependência para as ABVDs e para as 

AIVDs em idosos hospitalizados, estudos de Martin e Jentoft (2012); Banouby et al 

(2013) que avaliaram grupos distintos de idosos hospitalizados, observaram frequência 

de dependência maior para as AIVDs do que para as ABVDs. E quando realizado uma 

associação entre o MEEM com as atividades diárias foi moderada, evidenciando que 

com o declínio da função cognitiva houve declínio do desempenho para ABVDs e 

AIVDs (PEREIRA et al., 2014).  

Entretanto, estudo de Silva (2016) revela que há uma correlação apenas entre o 

AIVDs e o declínio cognitivo, pois os pacientes que apresentaram maior pontuação para 

AIVDs tiveram uma tendência a apresentar maior pontuação cognitiva. Ademais, houve 

correlação entre AIVDs, declínio cognitivo e o tempo internação, em que os pacientes 

com maiores escores nas avaliações dessas escalas geralmente são aqueles que ficaram 

menos tempo internados e vice-versa.  

 Portanto, ressalta-se a necessidade dos enfermeiros realizarem a avaliação 

multidimensional do idoso na admissão e durante a internação juntamente com a 

avaliação dos riscos em saúde, uma vez que o nível funcional deste sujeito pode 

declinar ao longo do processo de hospitalização por fatores intrínsecos ao idoso, 

podendo ser potencializado por uma assistência não especializada e pela ocorrência de 

danos na realização dos cuidados em saúde, interferindo na segurança e na qualidade de 

vida dessa clientela.  
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Ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado  

Nessa categoria foi identificada a compreensão tanto dos profissionais de 

enfermagem quanto dos idosos e\ou familiares acompanhantes sobre o ambiente do 

cuidado, sendo referidos os fatores que dificultam a realização dos cuidados de 

enfermagem e que tornam o ambiente do cuidado inseguro à pessoa idosa e os fatores 

que facilitam a realização dos cuidados possibilitando um ambiente do cuidado mais 

seguro a esses indivíduos. 

 

Compreensão sobre o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado: limites e 

possibilidades  

 O ambiente do cuidado deve ser abordado em suas dimensões estruturais, 

prático-assistenciais e interpessoais, uma vez que a segurança e a qualidade do cuidado 

prestado à pessoa idosa hospitalizada sofre influência de todos esses aspectos do 

ambiente, devendo esses elementos ser foco de atenção da equipe de enfermagem 

buscando-se, sobretudo, um cuidado efetivo e que ofereça um mínimo de riscos e 

possíveis danos a essa clientela. 

Entendendo que a segurança do paciente é um atributo prioritário da qualidade 

do cuidado em saúde de acordo com o IOM (2001), Donabedian (2003) refere que a 

“qualidade em saúde" está pautada em três dimensões: a técnica (aplicação do 

conhecimento científico na resolução dos problemas de saúde da clientela), a 

interpessoal (relação entre o prestador do serviço de saúde e a clientela) e a ambiental 

(condições oferecidas à clientela em termos de conforto e bem-estar). 

 Nessa perspectiva, um ambiente do cuidado seguro e de qualidade remete aos 

Princípios Nightingaleanos (1989), que preconizam a inter-relação entre os 

componentes físico (limpeza, aeração, iluminação, aquecimento, dentre outros), social 

(interação) e psicológico (estado emocional e espiritual, suas forças interiores, sua 

reação ao tratamento) do ambiente, devendo a enfermagem possuir conhecimentos 

específicos, observar e manipular os aspectos externos e internos do ambiente, a fim de 

manter o organismo em condições tais que não contraia doenças, ou que possa 

recuperar-se de qualquer agravo à saúde. 

 Visando a redução dos riscos ambientais á saúde da pessoa idosa foi aprovada 

pela ANVISA a RDC nº 283, de 26 de setembro de 2005 (ANVISA, 2005), que fixa as 

normas de funcionamento das instituições de longa permanência (ILPI), sendo utilizada 
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no presente cenário de estudo para auxiliar na avaliação dos padrões de adequação do 

ambiente físico às singularidades do idoso. Foi utilizado também a RDC 50, de 21 de 

fevereiro de 2002 (ANVISA, 2002), que dispõe sobre o regulamento técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde e a RDC nº 45 de 12 de março de 2003 

(ANVISA, 2003), que aborda sobre o regulamento técnico de boas práticas de utilização 

das soluções parenterais (SP) em serviços de saúde, para avaliar as conformidades e não 

conformidades do ambiente hospitalar e possíveis riscos a esta clientela internada. 

A partir desses delineamentos, destaca-se a seguir os dados emergentes da 

observação participante e dos depoimentos dos profissionais de enfermagem e dos 

idosos e\ou familiares acompanhantes quanto ao ambiente do cuidado ao idoso 

hospitalizado, analisados de acordo com as legislações vigentes, visando uma 

assistência de enfermagem segura e que atenda as especificidades próprias do processo 

de envelhecimento, de modo a garantir a manutenção da integridade física e emocional 

da pessoa idosa hospitalizada. 

 

Acesso 

Dados da observação mostraram que no prédio principal do hospital, onde estão 

localizadas as enfermarias de clínica médica não apresenta rampas de acesso, apenas 

escadas e elevadores, estando essas rampas presentes somente na entrada do hospital e 

não possui corrimão, o que para Santos (2011) representa um risco para os indivíduos 

internados, uma vez eu em caso de emergência como incêndios, o transporte só poderá 

ser feito pelas escadas, limitando a locomoção dos pacientes com dificuldade de 

deambulação e o transporte pela equipe dos sujeitos acamados.  

Já as escadas que dão acesso às enfermarias apresentam largura menor que 

1,50m, com corrimão a 96 cm do chão de finalização curva, revestidos de material 

antiderrapante, porém em mal estado de conservação. A RDC 50, de 21 de fevereiro de 

2002 (ANVISA, 2002) dispõe sobre a necessidade de rampas entre os pavimentos, 

escadas com largura mínima de 1,50m, corrimão de finalização curva, com altura de 80 

cm a 92 cm do chão e piso dessas estruturas não escorregadio, de fácil limpeza e 

conservação e uniformes.  

Em relação à estrutura física da parte interna das clínicas foram observadas 

algumas não conformidades e que foram citadas pelos profissionais de enfermagem e 
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pelos idosos como fatores que tornam o ambiente inseguro para os idosos diante das 

suas vulnerabilidades e dificultam a realização dos cuidados de enfermagem no cenário 

hospitalar, como verificados nos depoimentos a seguir: 

Na prática o ambiente do cuidado deveria ser isento de riscos o mínimo 

possível, mas infelizmente isso não é algo que acontece [...] a gente tem que 

lidar com uma estrutura que já é antiga, a nossa planta física, a estrutura 

que a gente tem não acompanhou o progresso da assistência [...] gente tem 

banheiro que é distante e único pra enfermeira toda, então esse é um fator 

que dificulta por mais que a gente tenha cuidado e peça pra poder ser limpo, 

pra poder ser enxugado, vira e mexe esse banheiro está molhado que é algo 

que contribui com essa questão de quedas, ainda mais no idoso que é muito 

crítico. (TOPÁZIO-enfermeiro)  

 

[...] a planta física do setor não favorece o cuidado eficiente para o idoso, 
desde o banheiro que é difícil ás vezes a gente entrar com o paciente 

cadeirante [...]o piso também que é escorregadio e favorece a queda, até o 

espaço entre os leitos que são pequenos pra gente entrar para prestar um 

cuidado, ainda tem os familiares que acompanham no mesmo ambiente [...]A 

enfermaria aqui também não é refrigerada, não é ventilada, então muitas 

vezes nós conseguimos fazer um banho apenas no paciente durante o 

plantão, e aí ele sofre com o calor no tempo de verão e aquilo favorece abrir 

feridas e para o idoso é mais difícil de cicatrizar porque às vezes é 

emagrecido, com a nutrição às vezes deficiente. (ESMERALDA-enfermeira) 

 

[...]a iluminação é inadequada [...] pacientes em precaução de contato 

também, aqui é uma enfermaria apertada, ainda tem os familiares e fica um 

paciente em cima do outro também (JADE- enfermeira) 

 

Hoje em quase lugar nenhum tem um espaço físico adequado para o idoso, 

entendendo que a população está envelhecendo e a gente quer que o idoso 

deambule, mas às vezes o acesso e o ambiente não são favoráveis a sua 

segurança. Temos dificuldade quanto aos obstáculos nos corredores e eles 

não têm corrimão [...] e a própria conformação da enfermaria que a gente 

não tem visão de todos os pacientes [...] as cadeiras higiênicas são horríveis, 

não funcionam direito (FLUORITA- técnica de enfermagem) 

 

Minha filha pensando no ambiente, na enfermaria em si no nosso caso aqui 
eu vou dizer a verdade a você, com toda a sinceridade eu acho que nós não 

temos segurança nenhuma porque o problema é o seguinte: você acha que 

um quarto desse aqui, uma enfermaria dessa podia ter uma janela grande 

dessa aqui sem uma grade? Além dos “negocinhos” do álcool mesmo que eu 

acho que deveria ter álcool dentro para os acompanhantes, as visitas e para 

os próprios funcionários do hospital, mas que não estão funcionando. 

(ALECRIM-idoso) 

 

Bem, só acho que o problema daqui para a gente seja o banheiro, acho que 

só o banheiro mesmo. Por quê? Porque o banheiro daqui é liso, né? E não 

deveria ser liso, porque já se torna arriscado para os idosos [...] e essas 

barras só tem algumas dentro dos boxes [...] umas duas vezes quase eu caí 
dentro do banheiro, sem firmeza o corpo balançou e eu não tinha aonde 

segurar só a parede lisa de azulejo. Então, lá não tem apoio nenhum para 

você se firmar. Ah, sim eu acho que o local onde a enfermagem fica é muito 

distante das enfermarias, acho que não tem visão (ACÁCIA- idoso) 

 

[...] acho que é um problema aqui e que, às vezes incomoda um pouco que é 

um pouquinho de barulho, a noite assim tem uns povinhos barulhentos aqui 

(CAMÉLIA- idoso)  
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 Verifica-se nas falas que os participantes compreendem que o ambiente do 

cuidado ao idoso hospitalizado deve ser seguro, organizado e adaptado de acordo com 

as demandas desses indivíduos. Entretanto, referem algumas dificuldades em relação à 

infraestrutura local como inadequações no banheiro, nas enfermarias, nos corredores de 

circulação interna, no posto de enfermagem, dispositivos de antissépticos quebrados 

e\ou sem solução, cadeiras higiênicas e iluminações precárias e ruídos.  

 

Banheiros 

 As inadequações do banheiro foram citadas por 20 (83,33%) profissionais de 

enfermagem e sete (53,85%) idosos, revelando-se como um fator de risco extrínseco 

crítico para quedas de idosos nas enfermarias.  

Observou-se que a área do banheiro em ambas as enfermarias eram maiores que 

3,60 m
2 

e separado por sexo em acordo com a RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 

(ANVISA, 2002). Cada clínica apresentava cinco enfermarias e tem apenas um 

banheiro para os pacientes e seus familiares\acompanhantes, que se encontrava distante 

de alguns desses quartos. O piso do banheiro apresentava-se com superfície regular, 

desnível em um dos boxes, sem revestimento antiderrapante ou em mal estado de 

conservação, tubulações e fios expostos, sem nenhum meio (dispositivo) para 

comunicação com a enfermagem e presença de barras de apoio e elevação para assento 

sanitário apenas na CMF. As portas tanto dos boxes quanto dos sanitários não são 

laváveis (madeira), em mal estado de conservação, vão livre com largura de 64 cm 

(CMM) e 56 cm (CMF), com trancas e abertura das portas para dentro dos 

boxes\sanitários.  

A RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 (ANVISA, 2002) preconiza que cada 

enfermaria deve ter acesso direto a um banheiro, podendo este servir a no máximo duas 

enfermarias. As portas apresentam largura mínima de 1,10m de forma a permitir a 

passagem de cadeiras de roda ou higiênica, que abram para fora do ambiente de forma a 

minimizar acidentes e com fechaduras que permitam a facilidade de abertura em caso de 

emergências.   

Estas não conformidades se apresentaram também no estudo de Cattai (2008), 

afirmando que essas inadequações acarretam prejuízo na qualidade da assistência de 

cuidados higiênicos de enfermagem, pois devido ao risco de acidentes com a clientela e 
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na intenção de reduzirem os eventos adversos relacionadas ao ambiente do cuidado, 

optam por realizar o banho no leito em detrimento ao banho de aspersão, o que 

possibilita o declínio da capacidade funcional do idoso ao limitarem a consecução de 

uma atividade básica da vida diária. 

 

Corredores de Circulação 

 Quanto aos corredores de circulação interna tanto os principais quanto os 

secundários de ambas as enfermarias apresentaram largura superior a 1,50m, com luz de 

vigília, porém sem corrimão dos dois lados da parede e com obstáculos, como cadeiras 

de roda e higiênicas, principalmente no corredor de acesso ao banheiro, biombos, 

bombas infusoras, mesa, bancos e armários, em desacordo com as normas da RDC 50, 

de 21 de fevereiro de 2002 (ANVISA, 2002) e com a RDC 283, de 26 de setembro de 

2005 (ANVISA, 2005).  

 Duas cenas abaixo ilustram sobre essas deficiências na estrutura física do 

ambiente do cuidado e o risco de ocorrência de incidentes e possíveis danos à pessoa 

idosa diante das suas vulnerabilidades no ambiente hospitalar, interferindo na segurança 

e qualidade dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem.  

 

Cena 01:  
Dois técnicos de enfermagem foram encaminhar uma paciente idosa, 

emagrecida, com úlcera de pressão, categoria I em região sacra, que havia 

acabado de ser admitida na enfermaria para o banho de aspersão. Um 

técnico de enfermagem pergunta: 
- “A senhora tem condições de ir andando?”.  

- E ela diz: “Não dá não meu filho porque eu fico tonta sempre. Agora 

sempre que vou ao banheiro em casa eu vou acompanhada por alguém”. E o 

técnico diz: 

- O banheiro aqui é um pouco problemático porque escorrega um pouco. 

Então, os técnicos orientaram que ela levantasse bem devagar que eles iam 

estar ali ajudando ela. Entretanto, quando foram colocá-la na cadeira 

higiênica a paciente foi entrando pelo orifício da tampa e eles tiveram que 

segurá-la. (DIÁRIO DE CAMPO, 11:45h, p.04) 

 

 

 

Cena 02: 
 Paciente idoso com dificuldades de deambulação, sem acompanhante no 
momento, vai se escorando nas paredes do corredor até chegar ao banheiro. 

Nesse momento, uma técnica de enfermagem passa e diz:  

-“O senhor não pode ir sozinho, o senhor tem que chamar a gente quando 

quiser ir ao banheiro. Quando não tiver ninguém acompanhando o senhor, 

chama alguém da equipe que a gente leva, ouviu?! Essa parede não tem 

onde segurar e no banheiro também não. Já pensou o senhor cai e bate 

nessas cadeiras aqui!” (DIÁRIO DE CAMPO, 12:20h, p.03) 
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Essas situações do cotidiano nesse ambiente do cuidado demonstram que as 

alterações decorrentes do processo de envelhecimento, como as perdas de células 

musculares e elasticidade dos tecidos, a diminuição da massa óssea, alterações posturais 

e redução da mobilidade articular que interferem na mobilidade do corpo, as múltiplas 

doenças e, consequentemente, o uso de várias medicações associadas às inadequações 

do ambiente físico e a falta do familiar\acompanhante tornam os idosos mais 

vulneráveis a quedas no ambiente hospitalar.  

Um estudo documental apontou que 15 (60%) dos profissionais consideraram 

como ponto negativo a existência de vários objetos e mobiliários na enfermaria, 

dificultando a circulação e o banheiro, de forma geral, é indicado como o local onde 

ocorrem quedas. A necessidade do uso de medicamentos como diuréticos, laxantes e/ou 

preparos para exames durante o internamento podem desencadear frequência e urgência 

nas eliminações fisiológicas. Diante dessas ocorrências, o idoso tende a levantar várias 

vezes durante a noite para ir ao banheiro, expondo-se ao risco de quedas (FREITAS, 

SANTOS, HAMMERSCHIMIDT et al., 2011; VACCARI; LENARDT; WILLIG, 

2014).  

Nesse sentido, verifica-se que é essencial que o profissional de enfermagem 

realize a avaliação do ambiente no qual o idoso está inserido e reconheça as 

necessidades e limitações desses indivíduos, favorecendo a sua adaptação, seu conforto 

e sua segurança durante a internação. 

 

Enfermarias 

As enfermarias apresentam no máximo seis leitos, porém a distância paralela 

entre os leitos na CMM variou entre 55 cm a 65 cm, enquanto na CMF variaram de 67 

cm a 71 cm, com distância lateral entre os leitos e paredes em ambas as clínicas 

menores que 0,5 cm. Ausência de um quarto para situações que requeiram isolamento, 

de campainhas de alarme próximo aos leitos e nem todas as enfermarias apresentaram 

pontos de oxigênio, ar comprimido medicinal e vácuo próximos aos leitos. O posto de 

enfermagem encontra-se na parte externa das enfermarias, ou seja, não está centralizado 

o que inviabiliza a visualização dos sujeitos internados, estando em desacordo com a 

legislação vigente. 
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Observou-se que os leitos que se encontravam próximos à parede ficavam 

totalmente encostados nela, não respeitando a distância mínima de 0,5 cm conforme 

recomendada pela RDC 50, 21 de fevereiro de 2002 (ANVISA, 2002). Nightingale 

(1989, p.93) já enfatizava que a cama do doente nunca devia estar encostada à parede 

para que a enfermeira pudesse se mover com facilidade nos dois lados da cama, 

atingindo facilmente qualquer parte do enfermo sem esticar o corpo. 

 A RDC 50, 21 de fevereiro de 2002 (ANVISA, 2002), recomenda ainda 

distância paralela mínima entre os leitos de 1 m e a cada 30 leitos ou fração, deve-se ter 

um quarto privativo para situações de isolamento ou em caso de não haver 

disponibilidade de quarto privativo manter distância de 1m entre dois leitos ou realizar 

isolamento em coorte, conforme determinado pela ANVISA (2004). Essas medidas 

devem ser adotadas nas enfermarias para contribuir para redução da infecção hospitalar 

cruzada entre os idosos hospitalizados e para permitir a movimentação ideal dos 

profissionais de saúde pela enfermaria e a realização de cuidados com segurança, além 

da movimentação segura dos pacientes e seus familiares\acompanhantes.   

Além disso, esta resolução assegura que na internação de idosos em hospitais 

públicos deve ser previsto espaço para poltrona de acompanhante ao lado do leito, 

entretanto nem todos os leitos em que havia idosos internados tinham essa poltrona 

disponível e quando tinham nem sempre estava ao lado do leito dos seus familiares, 

justificada pelo pequeno espaço das enfermarias e, muitas vezes, pela ausência de 

poltronas eram utilizadas cadeiras desconfortáveis no acompanhamento dos idosos 

internados.  

Em contraposição a esta realidade, o artigo 16 do capítulo IV, do Direito à Saúde 

do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) ressalta o direito ao acompanhante da pessoa 

maior de 60 anos, devendo ser fornecido um local digno e confortável para sua 

acomodação em tempo integral.  

Outro requisito garantido pela RDC 50 (ANVISA, 2002) e que também está 

atrelado à segurança e conforto do paciente idoso internado é a separação física dos 

leitos para a manutenção da privacidade desses indivíduos. Caso não exista na 

enfermaria essa subdivisão deve-se ter uma sala de exames e curativos, onde devem ser 

realizados os procedimentos. Contudo, observou-se em ambas as enfermarias que os 

leitos, além de não manterem distância mínima necessária, também não são separados 

por box e muitas vezes, mesmo quando é possível não realizam os procedimentos em 



98 

 

sala específica, prejudicando sua privacidade e a individualidade, interferindo na 

dignidade do ser idoso.    

Apesar da inexistência de separação entre os leitos, a equipe de saúde deve 

utilizar barreiras físicas (ex: biombos) durante a realização de cuidados à saúde, de 

modo a manter a privacidade do sujeito. Evidenciam-se nas cenas a seguir duas 

situações distintas que descrevem a preocupação da equipe de enfermagem quanto à 

preservação da intimidade da pessoa idosa e a interação profissional-paciente-familiar 

no ambiente do cuidado:  

 

Cena 03:  
Três técnicas de enfermagem chegam ao leito de uma paciente idosa, obesa, 

acamada, em monitorização cardíaca contínua e em precaução de contato, 

para realização de troca de roupa de cama, fralda e curativos e uma delas 

diz a sua colega de trabalho: 

-“Pega lá o biombo e coloca na entrada da enfermaria ali”. 

No mesmo momento a técnica de enfermagem se reporta ao 

familiar\acompanhante:  

-“Você poderia dá uma licencinha só pra gente fazer os cuidados aqui, por 

favor? Já, já, você pode voltar”. 

Durante todo o tempo de realização dos cuidados as demais pacientes que 

estavam na mesma enfermaria ficaram observando e comentando 
preocupadas sobre a situação da paciente e sobre os cuidados prestados. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 14:36h, p. 03) 

 

Cena 04:  
Uma enfermeira e uma técnica de enfermagem vão até o leito de um paciente 

idoso para passar uma sonda vesical de demora. Enquanto a enfermeira 

preparava o material, a outra pegou dois biombos e colocou entre o leito do 

paciente. Após esse momento, a enfermeira disse ao idoso:  

-“Oi, o senhor está bem? E ao mesmo tempo falou com a acompanhante:  

-“Tudo bem com a senhora? A gente vai passar uma sondinha no senhor, tá 

bem? (DIÁRIO DE CAMPO, 08:40h, p. 02) 

 

 Na Cena 03 a equipe de enfermagem durante a realização dos cuidados além de 

não fornecer informações ao familiar sobre o que seria realizado, também não preservou 

a privacidade da idosa utilizando biombos apenas na porta da enfermaria, enquanto que 

na Cena 04 a enfermeira antes de iniciar informou a ambos sobre o procedimento e o 

motivo pelo qual estava sendo realizado e colocou biombos ao redor de todo o leito do 

paciente, impedindo que os outros pacientes que estavam na mesma enfermaria 

tivessem acesso ao que estava sendo realizado e a intimidade do idoso.  

Nesse contexto, Cattai (2008) refere que além das adaptações estruturais visarem 

à prevenção de quedas, de depressão, delírio, angústia, desorientação espacial, o 

ambiente deve, sobretudo, manter a privacidade do indivíduo idoso hospitalizado, pois 
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estes presenciam além da invasão de sua própria intimidade, o sofrimento tanto clínico 

quanto emocional de seus companheiros de internação, o que, os tornam mais sensíveis 

aos incidentes inerentes ao processo de hospitalização. 

Nesse ínterim, emerge a importância da interação entre os profissionais e os 

acompanhantes, uma vez que a presença do acompanhante representa um elo entre o 

idoso e a equipe de saúde, e para isso é preciso que os profissionais vejam os 

acompanhantes como um agente participativo do cuidado ao idoso, possibilitando o 

compartilhamento de informações, levando a um cuidado congruente às necessidades do 

idoso e, consequentemente, minimizando os riscos do ambiente do cuidado a clientela 

idosa (TEIXEIRA; FERREIRA, 2009).   

As enfermarias apresentam ventilação natural por meio das janelas que são 

mantidas abertas, permitindo a entrada de ar da área externa e ventilação artificial 

através de ventiladores, estando em conformidade com a RDC 50, de 26 de fevereiro de 

2002 (ANVISA, 2002). Apesar de ser um ambiente arejado, essas maneiras de 

ventilação são descritas pelos participantes como insuficientes, não produzindo conforto 

e bem-estar devido à ocorrência de temperaturas muito elevadas no estado. Ademais, é 

citado que a inexistência de grades nas janelas e a manutenção desta aberta podem 

incorrer no risco de acidentes em caso de pacientes com alguma desorientação durante a 

hospitalização.  

Nightingale (1989, p. 19-20) enfatizava a necessidade de manutenção de um 

ambiente arejado, devendo a enfermagem se preocupar com a origem da ventilação, 

pois dependendo da origem “o quarto do doente é [...] envenenado”. Assim, a autora 

recomenda conservar o ar dentro da enfermaria, que vem da área externa e através das 

janelas abertas ou colocar ventiladores, tão puro e fresco que não resfrie o doente, pois 

caso isso aconteça o “mínimo que se pode esperar é uma reação febril”.   

As próprias mudanças inerentes ao envelhecimento como alteração nos 

mecanismos de transpiração, redução do débito cardíaco, redução da ingesta de líquidos, 

redução da função renal, deficiências vasoconstritoras, tremor diminuído, as 

pluripatologias e o uso de alguns medicamentos, além dos fatores ambientais tornam os 

idosos mais vulneráveis as alterações de temperatura corporal, intensificando o 

desconforto e os riscos à sua segurança durante a hospitalização (ASTROM; 

FORSBERG; ROCKLOV, 2011).  
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Quanto à iluminação do ambiente do cuidado, Nightingale (1989, p.96) 

afirmava ser esta “essencial à saúde e à recuperação do doente”, enfatizando a 

necessidade de iluminação natural nas enfermarias. Verifica-se a presença de 

iluminação natural que provém da luz solar e luz artificial por meio de luz de vigília na 

parede e iluminação geral em posição que não traz incomodo para o paciente enquanto 

está deitado (teto). Entretanto, quando há iluminação de cabeceira dos leitos, estas não 

funcionam, estando apenas esse item em desacordo com a resolução (ANVISA, 2002).  

Apesar da iluminação presente nas enfermarias encontrar-se parcialmente 

conforme a resolução, os depoentes afirmam que essa iluminação não é adequada 

principalmente no período noturno. Esse fato pode intensificar o risco de quedas em 

pacientes idosos, uma vez que a acuidade visual torna-se prejudicada com o 

envelhecimento podendo ser intensificado por algumas doenças oftalmológicas muito 

comuns nessa faixa etária (catarata, glaucoma, dentre outras).  Ademais, pode acarretar 

em prejuízos na realização e, consequentemente, na segurança e na qualidade dos 

cuidados prestados, expondo-os a outros eventos adversos, como erros na realização de 

procedimentos e durante a manipulação de equipamentos, o que pode contribuir para o 

aumento do período de internação e perda da capacidade funcional da pessoa idosa. 

A questão do excesso de ruídos na enfermaria é apontada no depoimento de 

uma idosa e em uma situação observada, como descrita a seguir, como um fator do 

ambiente do cuidado que pode interferir no conforto e na segurança do paciente 

hospitalizado:  

Cena 05:  
 Idosa reclama do barulho durante a visita dizendo:  

- “Nossa que enfermaria barulhenta. O povo fica com essa televisão ligada 

até tarde, é gente falando pelos corredores, esses sapatinhos de salto 

barulhentos, é gente sussurrando, eles acham que a gente não está ouvindo 

eles falando da gente...rsrs”.  Depois sussurrou dizendo:  

-“Ah, e o pessoal lá fora (equipe de saúde) fala alto, né”! Esse pessoal faz 

muito barulho, como pode?!” E comenta com a paciente que estava no leito 

ao lado:  

- “Até a noite que deveria ser mais tranquilo. Fora que quando eu estou 

conseguindo pegar no sono alguém vem aqui pra me acordar pra fazer 
alguma medicação e ainda acende essa luz na nossa cara. É chato isso!” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 15:15h, p.03)  

  

Verifica-se na Cena 05 descrita que os ruídos citados são provenientes de 

conversas, sussurros, vestimentas e sons altos que, muitas vezes, levam interrupção do 

sono do idoso.  Um estudo em um hospital estadual de São Paulo corrobora com os 

dados desta pesquisa revelando que a maioria dos pacientes queixou-se de não 
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conseguir dormir direito, devido às conversas em voz alta e ao barulho freqüente e 

intenso, que causavam alteração do estado do humor, deixando-os irritados e 

apreensivos. Além disso, 68% dos pacientes pesquisados demonstraram desconforto e 

irritabilidade quando a luz era acesa durante o período de sono (SALOMÉ; GUERRA, 

2003).  

Assim, a equipe de enfermagem deve se preocupar com os ruídos que podem 

trazer trazem algum incômodo ao paciente, sendo estes considerados por Nightingale 

(1989, p.52), como ruídos desnecessários, pois poderiam promover no individuo 

incerteza, aumento de expectativa sobre o seu estado de saúde, interferindo no seu sono 

e no restabelecimento de sua saúde. 

A sala de preparação de medicamentos apesar de não ter sido citada nos 

depoimentos representou um dos quesitos do roteiro de observação, em que se verificou 

a existência em ambas as clínicas de uma sala para cada posto de enfermagem, sendo 

exclusiva para a realização de tal função, apresentando superfície de preparo (balcão de 

azulejo) com reentrâncias e que desprendiam partículas, tetos e paredes rachadas, não 

laváveis e com fios expostos. Os medicamentos estavam expostos à incidência de luz 

solar, uma vez que as películas de proteção das janelas estavam danificadas, estando em 

desacordo com a RDC nº 45, de 12 de março de 2003 (ANVISA, 2003). No momento 

de coleta dos dados da observação não havia termômetro na geladeira e registro em 

formulário das temperaturas na CMF, apenas na CMM, sendo o equipamento instalado 

algumas semanas depois juntamente com o formulário.   

Estudo de Paiva, Paiva e Berti (2010) revelou que dos 245 eventos institucionais 

notificados em 30 meses, 42 (17,1%) referem-se a falhas na infraestrutura física do 

prédio hospitalar, o que demonstra a importância da realização da adequação 

arquitetônica, principalmente quando se trata de enfermarias de clínica médica, em que 

há predomínio de pacientes idosos internados, que apresentam suas singularidades e 

maior vulnerabilidade aos EA durante a hospitalização, de modo a fornecer um 

ambiente do cuidado seguro e de qualidade a essa clientela. 

Além das limitações na dimensão da estrutura física foi identificada nos 

depoimentos dos participantes dificuldades quanto ao reduzido quantitativo de 

profissionais de enfermagem, equipe despreparada para lidar com as particularidades da 

pessoa idosa, ausência de familiar acompanhante e\ou de suporte desses indivíduos ao 
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seu parente internado, ausência de protocolos específicos e presença de indivíduos de 

faixas etárias diferentes na mesma enfermaria. 

 

Então assim, eu acho que falta um pouco de um trabalho, já que com o 

envelhecimento da população, acredito que os cursos técnicos e a própria 

graduação poderia trabalhar um pouquinho mais sobre o assunto. (RUBI-

enfermeira) 

 

Dificulta tudo na enfermaria, dificulta as pessoas não entenderem o lidar e 

as singularidades do idoso, dificulta um cuidador que, ás vezes, não cuida e 

que só atrapalha (ÁGATA-Enfermeira) 

 

[...] a questão da qualificação e desta formação dentro da área da geriatria 

que é algo que ainda nós não temos e se temos ainda é muito pequeno, eu 
acho que nós não temos realmente [...] um trabalho de educação 

permanente dos diferentes profissionais, da equipe multiprofissional, da 

diferença de tratamento de um idoso e de um paciente não idoso e desses 

idosos em que se deve pensar que cada idoso tem as suas particularidades e 

as suas demandas, né?(JASPE-enfermeiro) 

 

[...] os fatores que dificultam posso citar que talvez uma coisa que 

prejudique seja até mesmo a nossa formação, que nem todas as pessoas têm, 

nem todos os profissionais têm, mesmo assim de nível superior, nem todos 

tem formação voltada pro idoso né?  É assim não digo nem fazer, ter 

especialização, mas fazer um curso de capacitação, porque os idosos têm 

algumas particularidades e a gente sente falta disso mesmo, né? E daí é um 
fator que prejudica. Ham... o número reduzido de profissionais na equipe 

também prejudica a gente de prestar uma assistência melhor a eles né?  

(SAFIRA-enfermeira) 

 

[...] o hospital agora tá passando por um momento de crise, tá tendo pouca 

gente para trabalhar, então assim o que eu acho que tá dificultando o 

trabalho em si [...] alguns funcionários devem trabalhar desmotivados 

porque estão saindo do hospital, a gente também fica sobrecarregado de 

trabalho [...]e é aquilo o idoso aqui é mais dependente da equipe, e muitas 

vezes a gente não consegue atender as suas demandas de cuidado, sabe. 

(ÁGUA-MARINHA- enfermeira) 
 

[...] fatores que dificultam: Número reduzido de profissionais para as 

demandas, a falta de protocolos específicos (CITRINO-enfermeira) 

 

Muitos idosos ficam sozinhos aqui, não tem família ou a família não vem 

mesmo. Então assim, por mais que o enfermeiro queira dar atenção, de 

repende falta o carinho da família, a atenção da família né, ás vezes a 

própria família ajuda a virar o paciente de lado, está ali do lado dele, 

porque ele precisa pra tudo realmente né e geralmente os idosos que mais 

necessitam eles estão sempre sozinhos. (TURMALINA-enfermeira) 

 

[...] e as dificuldades na realização desse atendimento é o quantitativo de 

funcionários para o quantitativo de pacientes, ou seja, a gente não consegue 

proporcionar uma assistência total a um único paciente somente e a gente 

acaba tendo que se dividir e daí ficam um pouco falha essa assistência [...] e 

eu posso afirmar a você que a maioria dos idosos aqui é bem dependente da 

gente para realização dos seus cuidados, a gente precisa está sempre com 

eles. (ÂMBAR-técnica de enfermagem) 
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 [...] a questão dos familiares\ acompanhantes então, porque eles estão ali 

e, ás vezes não ajudam porque eles ficam em cima dando dieta quando não 

pode dar, mexendo em coisas que não deveriam mexer. E o espaço aqui é 
pequeno pra eles ficarem. E é aquilo muito ajuda quem não atrapalha. 

Deveriam estar aqui pra ajudar, mas muitas vezes mais atrapalham mesmo. 

Então isso tudo dificulta o nosso cuidado. (BERILO-técnica de enfermagem) 

 

[...] o problema aqui é uma enfermaria que está tudo misturado, né? Tem 

idoso, tem jovem, tem tudo aqui, né? Então, acaba que os cuidados são 

iguais. Acho que seria interessante se tivesse uma ala separada só pra gente, 

até porque a nossa conversa é outra [...] acho que são manias da gente 

mesmo, que nem sempre são parecidas, mas acho que tem mais a ver do que 

com a da pessoa mais jovem sabe? Acho que deveria ter um espaço dentro 

dos hospitais só para o tratamento do idoso. (GARDÊNIA-idoso) 

 
[...] a enfermagem aqui é pouca, aqui não tem enfermagem para dá atenção 

a hora que você precisa. Eles dão atenção o normal, mas se você precisar de 

uma ajuda toda hora já fica mais difícil e aqui a gente é bem dependente 

deles. (ALFAZEMA-idoso) 

 

O número reduzido de profissionais de enfermagem para atender as 

demandas do idoso foi citado por 21 (87,5%) membros da equipe e por cinco (38,46%) 

idosos, sendo esta uma realidade muito comum e preocupante na rede de hospitais 

públicos do país e que representa para os depoentes um fator limitante no ambiente do 

cuidado e que influencia na realização dos cuidados de enfermagem e na segurança do 

paciente idoso hospitalizado.  

A identificação do grau de dependência do individuo hospitalizado é 

fundamental para o planejamento da assistência de enfermagem e para o 

dimensionamento de pessoal. Um estudo recente que avaliou o grau de dependência de 

idosos hospitalizados constatou que 52,2% necessitavam de cuidados intermediários; 

35,4% necessidade de cuidados mínimos; e 12,4% demandavam de cuidados semi-

intensivos, o que corrobora com os achados do presente estudo em que os idosos são 

considerados pelos participantes, em sua maioria, como dependentes da enfermagem 

para seu autocuidado, exigindo, assim, maior disponibilidade da equipe 

(URBANETTO; MARCO; CARVALHO et al., 2012). 

Nesse prisma, o Institute of Medicine (IOM, 1996) divulgou relatório no qual 

reconhece a importância de determinar relação apropriada enfermeiro/paciente e de 

distribuição de enfermeiros e técnicos de enfermagem, de acordo com suas habilidades, 

para garantir maior segurança aos pacientes, uma vez que poucos profissionais 

enfermeiros na assistência ao paciente, assim como o baixo nível de conhecimento 

desses profissionais, estão associados a resultados indesejados na assistência, como 
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pneumonia, infecção do trato urinário, aumento no tempo de permanência, sangramento 

gastrointestinal, choque e altos níveis de infecção (NEEDLEMAN; BUERHAUS; 

MATTKE, 2002; IOM, 1996). 

Verifica-se que a qualidade do cuidado e a segurança do paciente estão atreladas 

não só ao quantitativo adequado de profissionais de enfermagem, mas também a 

atuação de uma equipe capacitada para lidar com as necessidades dos sujeitos 

internados, sendo este fator reconhecido pelos membros da equipe de enfermagem como 

uma limitação para a realização de uma assistência de enfermagem de qualidade aos 

idosos internados. 

O déficit de profissionais capacitados para prestação de cuidados a pessoa 

idosa são evidenciados nos depoimentos de 17 (70,83%) profissionais de enfermagem, 

sendo destacada a importância de uma formação voltada para o processo de 

envelhecimento e a realização de capacitações com foco nos cuidados de enfermagem 

gerontológica e na segurança desses indivíduos no ambiente hospitalar.   

Gonçalves (2010) traduz a enfermagem gerontológica como a assistência de 

enfermagem a pessoa idosa, com o objetivo de utilizar conceitos sobre o processo de 

envelhecimento para planejar as ações de enfermagem voltadas para a promoção, 

prevenção, a longevidade, a independência, garantindo o nível funcional mais elevado 

possível.  

Sobre essa questão, o artigo 10 da Política Nacional do Idoso (Lei nº 8842, de 04 

de janeiro de 1994) estatui a inclusão da gerontologia e da geriatria como disciplinas 

curriculares nos cursos superiores e é estabelecido no artigo 3º do Estatuto de Idoso (Lei 

10. 741, de 1º de outubro de 2003) como prioridade na efetivação dos direitos do idoso, 

a “capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos”. 

 Entretanto, o que se observa é que os conteúdos referentes à saúde da pessoa 

idosa nos currículos de formação dos profissionais de enfermagem, em sua maioria, são 

utilizados de forma transversal sendo distribuído ao longo dos eixos temáticos na área 

de saúde do adulto, culminando em sua superficialização e permitindo lacunas com 

relação às especificidades desse grupo etário (SANTOS, 2006).  

 Assim, apesar das mudanças nos currículos de formação percebe-se a 

necessidade de maior enfoque na saúde do idoso no ensino em enfermagem, uma vez 

que o profissional de enfermagem utilizando uma abordagem contextualizada e 
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individualizada, conforme proposto na enfermagem gerontológica, ao realizar os 

cuidados ao idoso, considera suas especificidades e a multidimensionalidade do 

processo de envelhecimento, caminhando para uma compreensão holística do ser idoso 

(LIMA, 2014).  

 Em relação à ausência de familiares acompanhantes ou falta de suporte 

desses sujeitos aos seus entes queridos no ambiente hospitalar, é referido pelos 

profissionais de enfermagem como um fator que dificulta a realização dos cuidados e 

que expõe os idosos a riscos à segurança no ambiente do cuidado, já que a presença 

desse familiar acompanhante junto a esse idoso, devidamente orientado pela equipe de 

enfermagem e inserido no planejamento das ações de saúde, pode atuar fornecendo 

suporte emocional e como barreira na ocorrência de EA, contribuindo para um ambiente 

seguro ao idoso hospitalizado.  

 Estudo de Squassante e Alvim (2009) sobre a relação da equipe de enfermagem 

e acompanhantes de clientes idosos hospitalizados corroboram com os achados do 

presente estudo, apontando que a presença do acompanhante de idosos no âmbito 

hospitalar nem sempre atua como um elemento facilitador do cuidado, podendo emergir 

como um transtorno tanto na caracterização física da instituição, quanto nas atitudes dos 

profissionais de saúde, na criação de vínculos, no cuidado e na própria qualidade da 

assistência, justamente pelo hospital não ter sido devidamente planejado e nem 

preparado no que tange à compreensão da dinâmica das relações sociais que ali 

acontecem.  

 Entretanto, a ausência de familiares acompanhantes no ambiente hospitalar é 

evidenciado nos depoimentos como uma questão preocupante, uma vez que a presença 

do acompanhante inclui a demonstração de amor, gratidão, apoio emocional; identificar 

e atender suas necessidades; facilitar a comunicação; assegurar e fiscalizar o 

atendimento da equipe e acompanhar a evolução clínica, sendo essas atividades 

realizadas no intuito de ajudar a equipe de saúde na realização do cuidado durante o 

tempo de internação (CHERNICHARO; FERREIRA, 2015). 

 Assim, o enfermeiro precisa realizar uma abordagem gerontológica, incluindo o 

familiar acompanhante no planejamento das ações de saúde da pessoa idosa, 

preparando-os ações de cuidado integrais, sendo necessário o fornecimento de 

orientações fundamentais para o cuidado, de modo a não acarretar prejuízos para aquele 

que se cuida.  
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A ausência de protocolos de enfermagem específicos para o atendimento das 

necessidades dos idosos hospitalizados foi citado por uma enfermeira como um fator do 

ambiente do cuidado que limita a prestação de assistência de enfermagem adequada e 

segura a esses indivíduos.  

Os protocolos são ferramentas gerenciais importantes no cotidiano de trabalho 

do enfermeiro, pois contribuem para a sistematização da assistência de enfermagem, 

favorecendo a melhoria dos processos na busca pela excelência do cuidado prestado e, 

consequentemente, a redução dos riscos e possíveis danos aos indivíduos hospitalizados 

(CORREA; MARQUES; MARTINEZ et al., 2012). Em 2013, o Ministério da saúde 

lançou os protocolos básicos de segurança do paciente como uma estratégia de 

implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), devendo estes 

ser aplicados para redução dos riscos em saúde (BRASIL, 2013).  

A elaboração e implementação de protocolos institucionais voltados para os 

riscos do ambiente do cuidado à segurança do paciente idoso hospitalizado com foco em 

suas particularidades e vulnerabilidades, associados a indicadores de avaliação de 

segurança do paciente e a realização da avaliação multidimensional do idoso, mediante 

aplicação de escalas geriátricas, devem ser uma realidade nas instituições de saúde 

visando o gerenciamento dos processos e a melhoria da qualidade da assistência 

prestada a clientela idosa.  

Uma dificuldade do ambiente do cuidado apontada por uma depoente idosa foi à 

presença de indivíduos de faixas etárias distintas na mesma enfermaria, sendo 

enfatizada a necessidade de uma unidade de internação hospitalar exclusiva para o 

atendimento ao idoso, visto que estes apresentam demandas de cuidado diferenciadas 

dos indivíduos de outras faixas etárias, devendo ser realizado uma abordagem integral, 

com a atuação conjunta de uma equipe multiprofissional.  

  O presente estudo corrobora com a pesquisa de Santos e Ceolim (2009) que 

afirma que as enfermarias estudadas atendem os adultos em geral, reiterando a 

necessidade de criação de uma enfermaria voltada para o publico idoso, para oferecer-

lhe cuidados específicos, uma vez que o organismo do idoso já não responde a 

tratamentos prestados a um adulto e caso não se tenha uma equipe de saúde capacitada 

podem ocorrer iatrogenias nesses indivíduos durante a realização dos cuidados em 

saúde.  
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  Quanto aos fatores que facilitam a realização dos cuidados de enfermagem e que 

possibilitam um ambiente do cuidado mais seguro para os idosos hospitalizados 

destacam-se a infraestrutura adequada, disponibilidade de equipamentos e materiais 

médico-hospitalares adequados e de qualidade, suporte familiar ao idoso hospitalizado, 

processo educativo nos serviços de saúde, comunicação efetiva entre equipe 

multiprofissional e interação profissional-paciente-familiar, como evidenciam os 

depoimentos dos profissionais de enfermagem e dos idosos abaixo:  

 

O ambiente hospitalar deve ser seguro em todos os sentidos (instalações 

físicas, equipamentos, equipe preparada), mas quando se trata de um 
indivíduo idoso, esse ambiente deveria ser diferenciado visando atender as 

demandas das possíveis limitações inerentes a essa faixa etária [...] o que 

facilita nos cuidados aqui são as camas automáticas, os colchões 

pneumáticos, a comissão de curativo, de prevenção de feridas que 

geralmente é o idoso que apresenta. Isso tudo facilita [...] tem esse 

acompanhamento e participação da família nesse cuidado, pois, muitas 

vezes, a equipe não tem “olhos” e “mãos” suficientes para dar conta da 

atenção que esse paciente pode exigir. (LARIMAR-enfermeira) 

 

[...] em relação a segurança que é, daquela parte física que eu falei: todas as 

camas têm grade, as camas são elétricas, isso aí ajuda muito [...] e a 

dedicação do próprio funcionário mesmo de querer fazer, apesar dos 
problemas. Isso facilita bastante. (SAFIRA- enfermeira) 

 

[...] os coordenadores daqui da clínica médica tem uma visão bem legal 

voltada para os pacientes que são idosos, eles investem muito nesses 

pacientes porque eles estão sempre trazendo alguma palavra de orientação 

pra gente, direcionando melhor o cuidado para esses pacientes idosos [...] a 

nossa comunicação, enquanto equipe de enfermagem, e a nossa interação 

com os pacientes e familiares também é boa.  (ÁGUA-MARINHA-

enfermeira) 

 

[...] o que facilita o atendimento a esse cliente é quando a família está 

presente e auxilia no momento da higienização, no momento da alimentação, 

porque às vezes o paciente tem dificuldade para se alimentar. (PÉROLA- 

técnica de enfermagem) 

 

[...] olha, o que facilita são os equipamentos que muitas vezes a gente recebe 

aqui para facilitar o cuidado da enfermagem [...] a interação com a família 

facilita bastante, a gente sabe que tem aqueles que atrapalham mesmo, mas 

tem outros que ajudam bastante [...] eu acho que quando o idoso se sente 

confortável, quando ele se sente seguro com a equipe facilita bastante a 

realização dos cuidados de enfermagem, facilita muito, entendeu? (OPALA- 

técnica de enfermagem) 

 
Bom, o que eu acho que mais facilita é a equipe de enfermagem, pelo menos 

no nosso plantão é assim, a interação nossa é muito grande. E assim, um 

ajudando o outro, nós olhamos uma para outra e já sabemos o que está 

acontecendo [...] e a preocupação com a pessoa que a gente está cuidando, 

observando o que ela precisa naquele momento [...] tem a questão do 

material [...] a gente sempre teve material bom, de qualidade e a vontade 

para poder fornecer isso ao idoso. Estamos em um momento complicado de 

faltar as coisas, mas isso não é comum. (CRISTAL- auxiliar de enfermagem) 
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A parte positiva o que eu vejo é que a equipe está disposta a poder ajudar 

esse idoso dentro das medidas possíveis que a gente tem. Dar um conforto 
que por mais que não tenha uma estrutura física legal, adequada a gente 

procura fornecer o que é possível. Além disso, a gente procura dar um apoio 

psicológico para esses idosos [...] porque às vezes o que o idoso está 

precisando é disso e a medicação não vai fazer o efeito que um apoio 

psicológico pode trazer para o idoso que está hospitalizado. (QUARTZO- 

técnica de enfermagem) 

 

[...] o que facilita é a conversa com o idoso, é a conversa entre as equipes 

de enfermagem e as equipes multidisciplinares. Essa comunicação mesmo, 

sabe (ÔNIX- técnica de enfermagem) 

 

[...] então acho que a enfermaria aqui é ótima, é tudo limpinho, as meninas 

trocam as roupas de cama todos os dias [...] como eu te disse a enfermagem 

aqui é prestativa com a gente e também com os nossos acompanhantes, 

conversam com a gente, os outros pacientes que estão aqui são legais e os 

seus acompanhantes também são, nos ajudam sempre que a gente precisa e 

eu acho isso importante pra nos trazer conforto e segurança [...] acho que 

tudo isso facilita a nossa comunicação e os cuidados. (VIOLETA-idoso) 

 

[...] é um lugar limpinho, tranquilo, ninguém aborrece ninguém. Eu acho que 

isso torna esse local seguro sim e acaba por facilitar os cuidados da equipe 

né. O relacionamento é ótimo. Os médicos e os enfermeiros passam na hora 
certa [...] a enfermagem conversa com a gente [...] explica o que vão fazer 

tanto para o familiar quanto para eles. Claro não são todas, mas posso dizer 

que a maioria trata a gente muito bem, brinca, dão atenção na medida do 

possível. (ÁGUA-familiar acompanhante) 

 

 Verifica-se nos depoimentos que os participantes compreendem que o ambiente 

do cuidado seguro está relacionado à infraestrutura física adequada, a disponibilidade de 

equipamentos e materiais médico-hospitalares, a capacitação técnico-científico dos 

profissionais de enfermagem que prestam assistência e a comunicação interpessoal 

efetiva entre profissionais, pacientes e familiares acompanhantes. Contudo, observa-se 

que na percepção dos idosos e seus familiares acompanhantes o ambiente seguro está 

mais atrelado à dimensão interpessoal e subjetiva do cuidado do que a estrutural e 

funcional, sendo estes aspectos evidenciados mais significativamente nos depoimentos 

dos membros da equipe de enfermagem.  

 A disponibilidade de equipamentos assistenciais, como as camas elétricas, e 

materiais médico-hospitalares de boa qualidade, como colchões pneumáticos nas foi 

citada como fatores presentes nas enfermarias que facilitam e viabilizam uma 

assistência de enfermagem adequada, sendo destacado que apesar dos problemas 

momentâneos com esses recursos, de maneira geral esses não representam elementos 

estruturais que dificultam os cuidados em saúde no cenário estudado.  
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Entretanto, estudo de Nascimento, Silva e Souza et al. (2015) sobre a percepção 

dos profissionais de enfermagem sobre a ambiência de uma emergência para o cuidado 

ao idoso aponta inadequações em relação aos equipamentos assistenciais (macas 

estreitas, altas e sem grade), sendo destacado a sua interferência na realização de 

cuidados básicos como higiene corporal e na mudança de decúbito, expondo os idosos a 

riscos de úlceras por pressão e infecções, além de intensificar o risco de quedas. O 

processo de envelhecimento por si só pode ser considerado um fator de risco para 

desenvolvimento de lesões cutâneas e quando essa vulnerabilidade fisiológica do idoso 

é potencializada por fatores de risco extrínsecos, há uma maior probabilidade para o 

desenvolvimento de ruptura da pele e prejuízo de sua integridade.  

Ademais, a insuficiência de materiais médico-hospitalares é relatada no estudo 

de Aguiar, Conceição-Stipp e Leite (2010), como um aspecto que dificulta e interfere na 

qualidade do cuidado, devendo a disponibilização de recursos materiais adequados à 

prática assistencial, sejam eles de consumo ou permanentes considerados no 

gerenciamento de enfermagem, como foco para a construção da estratégia assistencial 

adequada. 

O suporte familiar fornecido aos idosos durante o processo de hospitalização 

representa um elemento que facilita o cuidado de enfermagem e contribui para redução 

dos riscos á segurança do paciente idoso hospitalizado. Assim como destacado pelos 

profissionais de enfermagem neste estudo, verifica-se no estudo de Squassante e Alvim 

(2009) a importância da presença do familiar e a sua participação no cuidado como 

alimentação, locomoção e higiene. Além disso, esse familiar acompanhante poderá 

fortalecer, na pessoa doente a sua identidade pessoal e autoestima, e contribuir 

significativamente na observação de alterações do seu quadro clínico e pronta 

comunicação à equipe (BRASIL, 2007).  

A comunicação efetiva entre profissionais de saúde e entre equipe-paciente-

familiar é citado tanto pelos profissionais quanto pelos idosos e seus familiares como 

um elemento essencial na prática assistencial e que possibilita um ambiente do cuidado 

seguro e satisfatório para o cliente e seus familiares acompanhantes. Para Prochet e 

Silva (2008), a comunicação na Enfermagem pode ser entendida como um processo 

pelo qual a equipe de enfermagem oferece e recebe informações do indivíduo/cliente e 

sua família, para planejar, executar, avaliar e participar, juntamente com outros 

membros de outras equipes da assistência, necessárias para a 
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reversão/melhoria/estabilização de suas condições de vida e saúde, incluindo as doenças 

ou mesmo manutenção/proteção/ promoção de sua saúde. 

Falhas nos processos de comunicação entre a equipe multiprofissional nos 

estabelecimentos de saúde é apontado como um dos fatores que podem acarretar em EA 

durante a internação, sendo a comunicação efetiva estabelecida como uma das metas de 

segurança do paciente, presente na PNSP (PAIVA; PAIVA; BERTIS, 2010; 

MAGALHÃES, 2012). Verifica-se a importância de incluir os pacientes e os seus 

familiares no processo de cuidar como uma barreira de impedimento para a ocorrência 

de incidentes durante a prestação de cuidados.  

Entretanto, muitas das vezes a relação interpessoal na saúde é uma relação de 

interdependência desigual, pois o profissional, por deter o conhecimento do tratamento, 

tem um maior poder perante o cliente (PROCHET; SILVA, 2008), negligenciando a 

comunicação com o cliente, seus familiares e com outros profissionais da saúde, o que 

poderia possibilitar um cuidado mais efetivo, individualizado e de qualidade para os 

sujeitos. Para tanto, estabelecer uma comunicação interpessoal na enfermagem é 

fundamental quando se trata do cuidado ao idoso, pois devido sua vulnerabilidade ao 

processo de hospitalização, deve-se avaliar cautelosamente as suas necessidades físicas 

e psicológicas, tomar decisões juntamente com outros profissionais de saúde, incluindo 

os familiares acompanhantes e os idosos nesse processo.  

 O processo educativo, mediante treinamentos e atualizações pelos gestores 

dos serviços de saúde foi um quesito citado por uma enfermeira como facilitador do 

processo de trabalho e que possibilita um cuidado de qualidade e mais seguro aos 

idosos. Verifica-se que o foco educativo apresentado está mais relacionado a uma 

aquisição de conhecimentos pontuais (educação continuada) e não uma busca de uma 

aprendizagem integrada e aprofundada com base nos problemas reais e cotidianos e que 

promove um desenvolvimento integral dos profissionais de saúde do setor (educação 

permanente).  

 Contudo, quando se pensa em cuidados de enfermagem gerontológicos deve-se 

considerar a interação entre os campos de saberes e, sobretudo, entre os profissionais 

das diversas áreas de conhecimento (interdisciplinaridade), uma vez que a pessoa idosa 

hospitalizada está sujeita a inúmeras mudanças de comportamento e aos incidentes 

durante a realização dos cuidados que podem vir a gerar danos, sendo necessária a 
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elaboração de estratégias que impeçam que esses eventos atinjam esses indivíduos e 

interfiram na sua integridade e segurança.  

Para Fazenda (2003) “a interdisciplinaridade é uma condição para uma educação 

permanente” que exige mudança de atitude individual e institucional, sendo possível 

construir uma nova consciência da realidade do pensar com a troca, a reciprocidade e a 

integração entre diferentes áreas, objetivando a resolução de problemas de forma global 

e abrangente (SILVA; SEIFFERT, 2009). 

Em relação à capacitação e ampliação dos conhecimentos em saúde, Nightingale 

(1989, p.132) em seu livro Notas de Enfermagem, revela a existência do foco nos 

conhecimentos sobre as doenças e na busca pela cura, com pouca ênfase na observação 

e a prevenção dos agravos à saúde, como destacado a seguir:  

conhecimento das patologias - essa ciência que nos ensina a mudança final 

produzida pela doença no corpo humano- e insuficiente apenas na arte de 

observar os sinais de mudança enquanto ela se processa. Pois pode-se 

afirmar com segurança que não é apenas o hábito de observar rápida e 

seguramente que faz de nós enfermeiras úteis, mas que sem esse hábito 

seremos inúteis, ainda que plenas de todo devotamento.  
 

Assim, para a autora a observação precisa e completa representa uma qualidade 

essencial da enfermeira. Além da mobilização de habilidades e conhecimentos em 

enfermagem é necessário o desenvolvimento de uma observação apurada das condições 

internas (psicológicas, interação e suporte familiar) e externas do ambiente da pessoa 

idosa sob os cuidados de enfermagem, haja vista que estas podem influenciar no 

restabelecimento da saúde dessa clientela hospitalizada.  

Nessa perspectiva, são evidenciados nos depoimentos dos profissionais de 

enfermagem, idosos e familiares acompanhantes elementos referidos como essenciais 

no ambiente do cuidado e que também são destacados como limitações a infraestrutura 

inadequada (inadequações do banheiro, iluminação e ventilação precárias, leitos muito 

próximos, ausência de poltrona para acompanhante ao lado do leito de idosos, ausência 

de barreiras físicas para separar os leitos e presença de ruídos), o quantitativo reduzido 

de profissionais de enfermagem, equipe despreparada, ausência de familiar 

acompanhante e\ou suporte familiar no cuidado ao idoso e enfermarias com indivíduos 

de faixas etárias distintas, interferindo na segurança e na qualidade dos cuidados de 

enfermagem prestados; e como elementos facilitadores a infraestrutura física adequada, 

disponibilidade de equipamentos e materiais médico-hospitalares; suporte do familiar 

acompanhante; processo educativo dos profissionais de enfermagem e comunicação 
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interpessoal, que tornam os cuidados gerontológicos mais efetivos e seguros no cenário 

hospitalar. 

 A partir da análise dos fatores do ambiente que dificultam e os que facilitam a 

realização dos cuidados de enfermagem e que podem influenciar significativamente na 

segurança do paciente é possível compreender os elementos do ambiente do cuidado 

que devem ser trabalhados pela instituição de saúde como estratégias para o controle e 

minimização dos riscos á saúde da pessoa idosa hospitalizada.  

A figura 2 abaixo ilustra as limitações e os elementos facilitadores do ambiente 

do cuidado ao idoso hospitalizado, na perspectiva dos profissionais de enfermagem, 

idosos e familiares acompanhantes e a figura 3 a compreensão dos profissionais de 

enfermagem, idosos e familiares acompanhantes sobre o ambiente do cuidado seguro a 

essa clientela. 

Figura 2: Limitações e os elementos facilitadores do ambiente do cuidado ao idoso 

hospitalizado na perspectiva dos profissionais de enfermagem, idosos e familiares 

acompanhantes. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2017. SANTOS, T.D. O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso 

hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Niterói, 2017. 
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Figura 3: Compreensão dos profissionais de enfermagem, idosos e familiares 

acompanhantes sobre o ambiente do cuidado seguro ao idoso hospitalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2017. SANTOS, T.D. O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso 
hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Niterói, 2017. 

 

 

Portanto, na concepção dos profissionais de enfermagem, dos idosos e familiares 

acompanhantes o ambiente do cuidado seguro ao idoso hospitalizado deve ser isento de 

riscos e oferecer condições de estrutura e funcionais adequadas, profissionais de saúde 

capacitados e possibilitar a comunicação interpessoal efetiva. 

 

Segurança no ambiente do cuidado ao idoso 

 Nessa categoria foram identificados os conhecimentos tanto dos profissionais de 

enfermagem quanto dos idosos sobre segurança do paciente e as estratégias realizadas 

pela equipe de enfermagem para a redução dos riscos á segurança do paciente idoso.  

 

Conhecimento sobre Segurança do Paciente 

 O rápido avanço tecnológico e científico tornou a prestação de cuidados na área 

de saúde mais complexa, o que possibilita maior risco de falhas que podem resultar em 

danos aos sujeitos que utilizam os serviços de saúde. 

 O trabalho em saúde é dinâmico, caracterizado pela interação entre diversos 

profissionais, pacientes, familiares\acompanhantes, pela sobrecarga de trabalho, pelas 

rotinas, além das múltiplas informações e tecnologias envolvidas, sendo fundamental o 

desenvolvimento de estratégias que promovam o aperfeiçoamento dos profissionais de 
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saúde para lidar com a complexidade das organizações de saúde e, consequentemente, 

proporcionar uma assistência mais segura aos pacientes. 

 Buscando compreender os conhecimentos dos profissionais de enfermagem 

sobre segurança do paciente, verificou-se que 20 (83,3%) profissionais de enfermagem 

entendem que a segurança do paciente consiste na realização de medidas de prevenção e 

redução de riscos e possíveis danos ao paciente na assistência à saúde, visando à 

melhora da qualidade do cuidado, como evidenciado nos seguintes depoimentos: 

 

O que eu sei sobre segurança do paciente, é que é um tema bem recente, 

discutido recentemente nas instituições de saúde. (LARIMAR- enfermeira) 
 

[...] esse assunto é muito novo, porque vem com o programa de segurança 

do paciente e aqui no hospital está começando a ser discutido agora, né? 

(ÔNIX-técnica de enfermagem) 

 

 [...] eu entendo que segurança do paciente é tudo aquilo que você faz, 

realiza, promove como prevenção, né? Pra que não tenha nenhum, não 

haja dano, né? Então o paciente ele já tem, alguns sabidamente, que ele já 

vem com alguns riscos, como queda, de desenvolver flebite por conta até de 

medicações, fragilidade. (RUBI- Enfermeira) 

[...] são medidas que visam a prevenir e evitar atos que possam causar 

algum dano físico, mental ou psicológico ou emocional para o paciente. E 

isso é algo de extrema importância (ESMERALDA- Enfermeira) 

[...]É manter a integridade física, mental, que seja em relação a tipo de 

queda, prevenção de infecção relacionada à assistência saúde, né?  Tudo 

isso engloba a segurança do paciente. (SAFIRA- Enfermeira) 

[...] medidas, cuidados, vamos dizer assim, dentro do ambiente hospitalar 

que evite ou minimize os riscos, tanto medicamentoso, quanto de quedas, 

enfim, de eventos adversos por parte dos cuidados do 

profissional.(CITRINO-Enfermeira) 

Segurança do paciente é não causar mal ao paciente com as nossas ações de 

saúde. É proteger o paciente internado por meio de medidas que previnam 

os riscos á sua saúde, buscando sempre a qualidade do cuidado prestado. 

(TURQUESA- Técnica de enfermagem) 

A segurança do paciente [...] não é só a questão de um banho, não é só a 

questão de uma medicação, não é só uma questão de trocar de roupa. A 

segurança está em um contexto geral, não em uma coisa padronizado, 

robotizada. Eu acho que a segurança do paciente já está rotulada na queda, 

no aquecimento, ele está em um contexto do ser humano.(QUARTZO- 

Técnica de enfermagem) 

 

 Observa-se com esses depoimentos que os profissionais de enfermagem 

apresentam conhecimentos sobre a temática, descrevendo a segurança do paciente com 
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uma área do conhecimento recente, estando em acordo com o conceito da Organização 

Mundial de Saúde (OMS): redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde, sendo o dano compreendido como o 

comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser 

físico, social ou psicológico (WHO, 2009).  

 Foram identificados os riscos á segurança do paciente hospitalizado como: risco 

de quedas, lesões, flebite, infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e eventos 

associados a medicações, devendo ser utilizados iniciativas e intervenções capazes de 

reduzir o dano desnecessário, aumentando a segurança do paciente e, 

consequentemente, a qualidade dos cuidados prestados aos sujeitos.  

Os profissionais de enfermagem reconhecem que a segurança do paciente é algo 

imprescindível e que devem prestar uma assistência segura e de qualidade, visando à 

prevenção de quaisquer intercorrências durante a estadia do paciente na instituição. 

Dessa forma, o cuidado precisa ser realizado sem causar dano, de modo a permear a 

atenção ao cliente pela integralidade (LIMA et al., 2014; FASSINI; HAHN, 2012). 

Apesar de ser um tema recentemente discutido nas instituições de saúde com o 

lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), estudiosos e 

órgãos de saúde como Hipócrates, Florence Nightingale (1855), Donabedian (2003) e 

Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais (Joint Commission on Accreditation 

of Hospitals – JCAHO) já destacavam que as condições de saúde do paciente estavam 

associadas ao processo assistencial e aos fatores contextuais, em que se deve 

implementar estratégias de manipulação do ambiente do cuidado para a manutenção do 

conforto, da segurança e da qualidade dos serviços prestados aos pacientes 

hospitalizados.  

Verifica-se que a equipe de enfermagem traz em suas falas termos bem 

específicos da área de segurança do paciente e isso se deve aos investimentos da 

instituição em capacitações com a atuação do Programa de Qualidade e Segurança 

(QUALISEG-UFF) promovendo eventos sobre as temáticas que envolvem qualidade e 

segurança do paciente.  

Assim, a segurança do paciente deve ser valorizada, principalmente nos 

hospitais, onde os profissionais trabalham em busca do melhor para os pacientes. 

Entretanto, Wachter (2013) afirma que, devido à elevada complexidade dos cuidados 
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em saúde, os pacientes podem estar em risco só pelo fato de se encontrarem no 

ambiente hospitalar. Essa ideia foi expressa por dois pacientes idosos internados e um 

profissional de enfermagem:  

 
[...]eu acho que aqui só por ser hospital já acaba tendo riscos pra gente. E 

assim, eu acho que tem muitos riscos, porque não é só uma coisa são várias 

doenças aqui dentro e a gente não pode esquecer da exposição aos erros, 

né?(GARDÊNIA-idoso) 

 

Por segurança, eu acho que por segurança é o tratamento, né? [...] porque o 
tratamento aqui é de boa qualidade, então eu entendo que fornece segurança 

pra gente, a não ser que alguém erre, coisa que a gente vê acontecendo 

bastante, não é mesmo?(ALFAZEMA-idoso) 

 

[...] a gente já ouviu de erros como colocar a dieta na veia e tal, as pessoas 

confundem os cateteres, enfim o cuidado no ambiente hospitalar se não for 

realizado com atenção pode levar a riscos. (OPALA- Técnica de 

enfermagem) 

 

Os participantes acima enfatizam que o ambiente hospitalar apresenta inúmeros 

riscos á segurança do paciente, por ser um local em que o paciente está exposto a 

doenças e a falhas durante a prestação dos cuidados em saúde. Florence Nightingale 

(1989) já destacava como primeiro dever do hospital não causar mal ao paciente, 

devendo ser um local de restabelecimento da saúde dos sujeitos.    

Entretanto, apesar do cuidado em saúde trazer benefícios a todos os envolvidos, 

a ocorrência de erros é possível e os pacientes podem sofrer graves consequências, até 

mesmo o óbito (CARVALHO et al., 2012). 

O erro é definido na pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2009) como 

uma falha não intencional em executar um plano de ação como pretendido ou como a 

aplicação de um plano incorreto. Os erros podem ocorrer por se fazer a coisa errada 

(erro de ação) ou por falhar em fazer a coisa certa (erro de omissão) na fase de 

planejamento ou na fase de execução, podendo trazer consequências negativas evitáveis.  

 Essa definição de erro é baseada no modelo de “barreiras” (queijo suíço) de 

James Reason, para evitar que o erro chegue ao paciente. Contudo, existem algumas 

características do sistema de saúde que predispõem a ocorrência de erros durante os 

cuidados em saúde, dentre eles: ambientes incertos e dinâmicos, local altamente 

influenciado por normas de alguns grupos e pela cultura organizacional, múltiplas 

tecnologias sofisticadas, múltiplos indivíduos com diferentes prioridades, necessidade 

de processar informações atualizadas em situações e circunstâncias que mudam 
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rapidamente, momentos de intenso estresse permeados por longos períodos de atividade 

rotineira e repetitiva e a dependência de indicadores indiretos (REASON, 2000). 

 Nesse sentido, os erros durante a assistência a saúde podem acontecer, sendo um 

problema muito comum nos hospitais, pois errar faz parte da natureza humana, sendo 

vistos como consequência e não mais como causa e quanto mais complexo é o sistema 

de saúde e\ou as ações de saúde maior é a probabilidade da ocorrência de erros e 

eventos adversos. Entretanto, apesar das consequências negativas dos erros em saúde, 

esses quando identificados e avaliados suas causas podem possibilitar mudanças 

organizacionais através da redução ou prevenção de futuras falhas (CLINCO, 2006).  

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde, a partir da instituição do Programa 

Nacional do Paciente (PNSP), entende que para a assistência à saúde tornar-se mais 

segura é necessário aprender com os erros e não tratá-los de forma punitiva, 

promovendo estratégias para que este não atinja o paciente, mediante a implantação de 

instâncias promotoras de segurança do paciente e o estabelecimento de uma cultura de 

segurança nos serviços de saúde, como identificado por um dos profissionais de 

enfermagem entrevistados na fala a seguir:  

 
A segurança está ligada a um projeto do Ministério da Saúde, 

principalmente na avaliação dos danos causados ao paciente pelos 

profissionais de saúde. Vem com uma proposta de mudar o modelo punitivo, 

coercitivo para um modelo educacional, para um modelo de treinamento no 

sentido de alguns danos que são mascarados pelo medo possam ser 

trabalhados de forma diferentes. [...] as comissões que são criadas elas são 

muito mais para dá uma resposta ao ministério do que propriamente a 
qualidade da assistência que é prestada e a avaliação do risco do usuário na 

relação com o corpo de saúde. (JASPE- enfermeiro) 

 

  

 Verifica-se nesse depoimento que o enfermeiro compreende a proposta do 

ministério da saúde com a implantação do PNSP, uma vez que os erros em saúde são 

culturalmente disseminados na sociedade de forma punitiva, sendo o profissional que 

presta assistência direta ao paciente culpabilizado sem que haja uma avaliação de todo o 

sistema que pode ter favorecido determinada falha.    

 Françolin et al. (2015) apontam que quando uma organização de saúde tem 

como foco a culpa ou punição individual, pode comprometer o fluxo de informações e 

relatos de eventos, não evitando a ocorrência de novos erros e, consequentemente, 

dificultando a construção de uma cultura voltada para a segurança do paciente. 
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Assim, o maior desafio em um movimento para um sistema de saúde seguro é 

muitas vezes cultural. Uma cultura de culpa, em que os erros são vistos apenas como 

fracassos pessoais, deveria ser substituída por uma cultura em que os erros sejam 

encarados como oportunidades de melhorar o sistema (IOM, 2001). 

 A cultura de segurança é um elemento que perpassa os quatro eixos da PNSP 

(estímulo a uma prática assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua 

segurança; a inclusão do tema no ensino; e o incremento de pesquisa sobre o tema), 

sendo incentivado através da Portaria MS nº 529, de 1º de abril de 2013, a sua 

implementação nas instituições hospitalares, visando a diminuição dos eventos adversos 

e mortalidade, e, portanto, melhora na qualidade dos serviços (BRASIL, 2013).  

 As Comissões de Qualidade e Segurança do Paciente instituídas nos serviços de 

saúde, como a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Gerência de Risco, 

Comissão de óbitos, dentre outras, foram criadas com o intuito de contribuir com o 

controle e redução dos riscos, desempenhando um papel importante na avaliação dos 

fatores que desencadearam um erro difundir conhecimentos sobre a temática e capacitar 

os profissionais em ferramentas da qualidade e segurança do paciente, contribuindo para 

a implementação da cultura de segurança (BRASIL, 2013). 

A cultura de segurança de uma organização de saúde tem sido identificada como 

um fator crítico e primordial para a segurança do paciente e é definida pela Agência 

para Pesquisa e Qualidade do Cuidado à Saúde (AGENCY FOR HEALTHCARE 

RESEARCH AND QUALITY – AHRQ) como “o produto individual ou coletivo, de 

valores, atitudes, percepções, competências e padrões de comportamentos que 

determinam o compromisso, o estilo e a competência de uma organização de saúde na 

promoção de segurança”. Promover a cultura de segurança implica estabelecer um 

conjunto de intervenções enraizadas nos princípios da liderança, do trabalho em equipe, 

na mudança de comportamento, estimulando os profissionais a serem responsáveis 

pelos seus atos e assegurando a imparcialidade no tratamento dos eventos adversos, sem 

tomar medidas de punição frente à ocorrência dos mesmos (SAMMER et al., 2010; 

REIS, 2014). 

Nesse contexto, observa-se que a segurança do paciente está atrelada a atitudes 

profissionais e comportamentos de cuidado necessários para promoção da cultura de 

segurança dentro dos serviços de saúde, como enfatizados por 14 (58,3%) profissionais 

de enfermagem, mediante o trabalho em equipe, a aquisição e desenvolvimento de 
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conhecimentos técnico-científicos, a humanização do cuidado, o envolvimento dos 

pacientes e familiares\acompanhantes nas ações de saúde, a observação do paciente e 

dos aspectos do ambiente do cuidado (cuidado centrado na pessoa), que podem 

prejudicar a integridade física, psicológica e\ou social dos sujeitos internados.   

 

[...] são procedimentos, atitudes que a gente, enquanto profissional de saúde, 

precisa tomar para poder evitar que algo aconteça àquele paciente, ou seja, 

algum dano, coisas que aconteçam que ele não tinha anteriormente. (JADE- 

Enfermeira)  

Segurança do paciente é grades elevadas, manter o acesso pérvio, é estar 

observando o paciente, né?O que ele fala, as expressões dele. [...] Tudo o 

que for fazer deve ser falado ao paciente ou ao acompanhante o que vai ser 

realizado para ele ter consciência do que você vai fazer. É realizar mudança 

de decúbito, caso ele seja acamado; a troca das fraldas também para ele não 
ficar molhado[...] se ele vai andando e se for idoso sempre dá o braço para 

ele para sustentar o corpo para ele não cair, não tropeça.(AMETISTA- 

Técnica de enfermagem) 

[...] atenção voltada à medicação, paciente certo, medicação certa, na dose 
certa, né? [...] é estar prestando atenção em quem é que está entrando na 

enfermaria [...] está prestando atenção se é um paciente que precisa de 

acompanhamento para ir ao banheiro [...] tem a questão do observar, mas aí 

é mais em casa, a questão do tapete, degrau, essas coisas assim para eles 

estarem, no caso a gente prestar atenção para estar alertando eles também. 

(OPALA- Técnica de enfermagem) 

[...]está voltado para um atendimento de vigilância e de observação 

constante ao paciente sob nossos cuidados. A gente precisa saber o que está 

fazendo, ter conhecimento, desenvolver algumas competências, entende? 

(PÉROLA- técnica de enfermagem) 

A segurança do paciente está relacionada com o trabalho multiprofissional 

[...] essa equipe vai avaliar o risco de queda, como que ele está pra poder 

saber os cuidados específicos porque cada paciente requer um cuidado 

específico. (CRISTAL-Técnica de enfermagem) 

Destaca-se nas falas dos depoentes a necessidade da aquisição e 

desenvolvimento de competências para a melhoria da segurança dos pacientes no 

ambiente hospitalar. O conceito de competência é compreendido como a capacidade de 

articular e mobilizar conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber 

ser\agir) para resolução de problemas e enfrentamento de situações em uma dada 

situação concreta de trabalho e em um determinado contexto cultural, refletindo-se na 

gerência como uma estratégia de mudança em busca da qualificação da assistência 

como finalidade primária do trabalho de enfermagem (DELORS, 2001). 

Nesse sentido, defende-se a construção de competências, como consta nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), não só das competências técnico-científicas, 
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expressas quando o enfermeiro é capaz de articular a ciência e a técnica, de conhecer 

mais sobre o cliente que está sob sua responsabilidade ao perceber e intervir em ações 

que modificam positivamente as situações de saúde-doença, mas também das 

competências socioeducativas, como maneira efetiva de promover a responsabilidade 

social e o compromisso com a individualidade e cidadania e, ainda, as competências 

ético-políticas, ao reconhecer e agir eticamente, valorizando as diferenças existentes 

entre os indivíduos (BRASIL, 2001).   

 A noção da competência nas organizações de saúde reflete-se em possíveis 

mudanças na prática profissional, podendo ser visualizados um profissional mais 

participativo e capaz de interagir com o ambiente e resolver conflitos; de liderar; de 

trabalhar em equipe e se comunicar efetivamente; de realizar cuidados mais 

humanizados aos pacientes, integrando ativamente os pacientes e 

familiares\acompanhantes nas ações de saúde e tomar decisões mais adequadas com a 

realidade social, envolvendo todos os membros da equipe nesse processo decisório. 

Estudo realizado por Aiken et al. (2012) em 12 países da Europa e nos Estados 

Unidos aponta que o pessoal de enfermagem e a qualidade do ambiente de trabalho 

(suporte gerencial para o cuidado de enfermagem, bom relacionamento médico-

enfermeiro, a participação do enfermeiro na tomada de decisões e as prioridades 

organizacionais sobre a qualidade dos cuidados) foram significativamente associados 

com a satisfação do paciente, qualidade e segurança do cuidado.  

Além disso, a existência de uma força de trabalho de enfermagem qualificada e 

comprometida é determinante para melhorar a segurança e a qualidade dos cuidados 

hospitalares e que a melhoria do ambiente de trabalho hospitalar pode ser uma estratégia 

organizacional, que pode resultar em avanços no estado de saúde dos sujeitos, 

confirmando a necessidade da implantação de uma cultura de segurança nas instituições 

hospitalares.  

Portanto, é fundamental prestar cuidados adequados ao paciente e ao seu 

familiar\acompanhante informando-os sobre os direitos, riscos, intercorrências e 

benefícios acerca da assistência, buscando a satisfação da clientela e, sobretudo, 

garantindo uma assistência segura. Quando o cuidado hospitalar é estabelecido de 

maneira integral e adequado com o idoso, ele permite a criação de vínculo afetivo com 

os profissionais que cuidam dele. Quando essa relação é estreitada, conduz à 
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tranquilidade, segurança e confiança, e o benefício do tratamento é mais facilmente 

evidenciado (WALDOW, 2001). 

 Diante disso, verifica-se que para todos os pacientes idosos e para um dos 

familiares\acompanhantes entrevistados, a segurança envolve a atenção dos 

profissionais da saúde durante a realização dos cuidados, a conversa, sendo 

acrescentada na fala de dois desses idosos a concepção de espiritualidade atrelada à 

segurança no ambiente hospitalar, como demonstrado nos depoimentos abaixo: 

 

Em primeiro lugar eu acho a segurança é Deus e depois os médicos e os 

enfermeiros, porque se não fosse eles como nós vamos ficar aqui, quem vai 

nos dá garantia que estamos aqui doentes?(ALECRIM- idoso) 

É a assistência dos médicos e dos enfermeiros ali junto com o paciente, o 

paciente gemeu eles estão ali juntinho [...] então, aqui com os cuidados de 

todos eu me sinto muito seguro, abaixo de Deus, eu me sinto muito seguro. 
[...] eu fui muito bem atendido e eles são muito prestativos e de tudo isso que 

eu falei de acadêmico e até mesmo os professores juntinhos a eles dando 

assistência. (ANIS- idoso) 

 

Em relação à segurança passada pela enfermagem, médicos e outros 

funcionários daqui eu não tenho o que reclamar. Acho que eles nos dão 

segurança, porque eles cuidam bem da gente. (GIRASSOL- idoso) 

 

Olha o que eu entendo por segurança do paciente é assim os médicos, a 

enfermagem que tratam e cuidam muito bem da gente, conversam com a 

gente, estão todos os dias aqui dando atendimento, me examinando todos os 

dias. (COPO-DE-LEITE- idoso) 
 

Eu entendo que seja bons cuidados, bons profissionais. (TERRA- 

familiar\acompanhante) 

 

  

A compreensão de espiritualidade, presente nas falas acima, refere-se à fé e a 

crença em um ser divino e que é o responsável por promover a segurança no ambiente 

hospitalar. Assim, a dimensão espiritual tem sido reconhecida como um importante 

recurso interno, que ajuda os indivíduos a enfrentarem as adversidades, os eventos 

traumatizantes e estressantes, particularmente, relacionados ao processo de saúde-

doença (PERES et al., 2007), sendo importante que a equipe de saúde valorize e 

identifique as necessidades espirituais de cada sujeito para fornecer uma assistência 

mais segura e efetiva.  

Observa-se que a segurança do paciente também está atrelada a realização de 

cuidados afetivos prestados pelos profissionais da saúde, explicitados no trato com 

carinho, pela conversa e pelo interesse pelo outro. Silva (2008) refere que para que este 
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cuidado seja efetivo, é necessário que se extrapole as habilidades técnicas e os 

conhecimentos científicos aplicados e que transcenda os aspectos físicos, devendo haver 

a vontade, a intencionalidade e o envolvimento, que é um ingrediente primordial para se 

promover a qualidade das interações pessoais e com elas obter melhores resultados no 

que se refere à recuperação da saúde.  

 Assim, no cuidado efetivo/afetivo, a relação não é sujeito-objeto, mas sujeito-

sujeito, não é de domínio sobre, mas de convivência, não é de pura intervenção, mas de 

interação com o outro (BOFF, 1999), devendo os profissionais da saúde atentar tanto 

para as dimensões verbais (conversar, orientar e etc.), quanto as não verbais (toque com 

delicadeza, escutar\ouvir) do cuidado, visando proporcionar sentimento de segurança 

aos pacientes sob seus cuidados. 

Entretanto, os comportamentos não verbais não foram mencionados pelos idosos 

e seus familiares, enquanto que os profissionais de enfermagem em seus depoimentos 

entendem a importância da observação desse comportamento como fator promotor de 

segurança aos pacientes idosos.   

Esse estudo corrobora com os estudos de Prochet et al. (2012) e Prochet, Silva 

(2013), os quais verificaram que dimensão não verbal do cuidado assumiu uma 

avaliação negativa pelos idosos em relação aos cuidados recebidos pela equipe de 

enfermagem, contudo os enfermeiros compreendem que esses comportamentos 

instrumentalizam o cuidado a ser prestado, à medida que possibilita desvendar as 

emoções, pensamentos e expressões dos indivíduos, intensificando as relações entre o 

cliente e o profissional e a efetividade do cuidado prestado. 

Além da necessidade de adquirir conhecimentos técnico-científicos e da atenção 

dos profissionais de saúde aos aspectos psicológicos e sociais do paciente idoso, foram 

destacados tanto pelos profissionais de enfermagem quanto pelos idosos e seus 

familiares a importância da observação e manipulação das condições relacionadas à 

infraestrutura física hospitalar, para reduzir os riscos e garantir a segurança do paciente 

idoso no ambiente do cuidado.  Na fala, a seguir, a enfermeira aponta as dificuldades 

enfrentadas com a estrutura física da unidade no seu cotidiano de trabalho e as possíveis 

adaptações realizadas que podem interferir na segurança do paciente sobre seus 

cuidados. 

[...] na hora do banho, o ideal é levar o paciente de cadeiras higiênicas, mas 

a gente tem aquele problema das cadeiras estarem com as rodas empenadas 

[...] Chega ao banheiro e não tem corrimão para o idoso se segurar [...] 
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vamos supor que ele vá tomar banho em pé, não tem um corrimão para ele se 

segurar. Aqui a gente conseguiu colocar alguns sim, tem em dois banheiros 

com corrimão pra ele segurar. É todo um contexto. As portas do banheiro 

abrindo pra dentro, quer dizer, o paciente fica agarrado lá dentro e cai, 

entendeu?  Como eu já vi paciente cair porque a porta abre pra dentro. 

Então, segurança pra mim também envolve essa questão da estrutura física. 

(TURMALINA- Enfermeira) 

 

Evidencia-se a expressão de descontentamento do profissional de enfermagem 

dado à existência de cadeiras higiênicas sem manutenção, banheiros sem barras de 

apoio e portas dos sanitários mal planejados, que podem propiciar a queda do paciente 

idoso, sendo este um dos eventos adversos preconizados no Programa de Segurança do 

Paciente que devem ser controlados e mitigados nos estabelecimentos de saúde.  

Considerando as vulnerabilidades do paciente idoso internado, enfatiza-se na 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) a provisão de uma infraestrutura 

física adequada que possibilite a segurança dessa clientela no ambiente hospitalar.  

Além disso, a RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, dá recomendações para que o hospital esteja 

com a sua estrutura física adaptada, de modo a permitir a segura locomoção e 

acomodação dos pacientes e seu adequado tratamento.  

Os idosos corroboram com a enfermeira quanto à existência de problemas na 

infraestrutura o que exige a realização de algumas adaptações, porém acrescentam à 

ideia de segurança a questão do controle de entrada e saída de pessoas no hospital que 

pode provocar no idoso sentimentos de preocupação e medo, gerando sentimento de 

insegurança e prejudicar o restabelecimento de sua saúde.  

 
Posso falar também da segurança da estrutura daqui que acho que é mais 

ou menos boa. Precisa de algumas adaptações, eu acho [...]mas eu fico 

preocupada, principalmente, na parte da noite porque eu acho que lá 

embaixo na portaria passa muita gente que não é, como eu vou dizer, vista 

pelos porteiros, sabe? (ACÁCIA- idoso) 

 

Mas assim acho que os pacientes deveriam ter mais segurança que eu acho 

que a gente não tem, digo isso relacionado a possibilidade de entrar algum 

doido aqui porque eu não confio muito naquela portaria lá embaixo e a 
enfermeira está pra lá e pode não ouvir. Eu estou aqui sozinha. Eu fico 

preocupada mais na parte da noite. Eu acho que tinha que ter um homem, 

um segurança ali na entrada pra gente e não tem. (GIRASSOL- idoso) 

 

O adoecimento humano por si só constitui um acontecimento que gera ansiedade 

e insegurança, levando, algumas vezes, a alterações comportamentais significativas. 
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Esses sentimentos podem intensificar-se no paciente idoso hospitalizado devido a 

algumas situações estressantes vivenciadas em seu cotidiano e que não necessariamente 

estão associadas à doença de base. 

  É referenciado nas falas dos idosos um fato que tem sido veiculado 

significativamente na mídia nos últimos anos sobre as invasões e assaltos dentro dos 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, o que pode propiciar alterações emocionais e 

psicológicas nos idosos, refletindo no seu bem-estar físico e, em possíveis perdas em 

sua autonomia e independência (KUZNIER; LENARDT, 2011).  

 Outro fator que pode gerar insegurança emocional no idoso é a implementação 

das rotinas hospitalares, mas que são sinalizadas nos depoimentos dos profissionais e 

dos idosos como uma situação necessária para redução de riscos no ambiente hospitalar.  

 
 [...] deve-se identificar o paciente corretamente com a pulserinha, na 

verdade não é só no leito, mas com a pulserinha, é colocar a pulserinha no 

paciente e isso já vem desde o setor de internação e alta. Coloca a 

pulserinha com o nome do paciente completo, prontuário, isso tudo facilita a 

identificação daquele doente, utilizando a vermelha se for precaução de 
contato, entendeu? Pra reduzir os riscos e dá segurança, sabe? 

(TURMALINA- Enfermeira) 

 

[...] a gente tem segurança porque é tudo organizado, tem horário de visita, 

eles fazem as medicações direitinhas, no horário que está determinado, dão 

comida pra gente, ficam de olho na gente, quando dá conversam comigo. 

[...] eles demonstram conhecimento pra gente e técnica no seu trabalho e 

isso dá segurança. (CAMÉLIA- idoso) 

 
Eles trocam a roupa de cama todos os dias. O banheiro também está 

limpinho. Ontem mesmo o banheiro estava sujo porque uma paciente foi lá e 

sujou, mas logo em seguida já tinha gente lá limpando, foi coisa assim de 

minutos. Tem os horários pra tudo mesmo, por exemplo, banho, visita, 

alimentação. Assim, às vezes não é como fazemos em casa, o horário das 

coisas é diferente, mas pra mim está tudo bem. (FÚCSIA- idoso) 

 

Os depoentes destacam rotinas de identificação do paciente, que consiste na 

meta 1 estabelecida no PNSP, e de avaliação dos riscos através da utilização de 

pulseiras e placas no leito, sendo observado durante o período de coleta de dados a 

inexistência das pulseiras tanto para identificação quanto para avaliação dos riscos nas 

clínicas médicas, verificando-se apenas as placas no leito de cada paciente, mas que 

nem sempre correspondia aos riscos presentes naquele paciente.  

Os idosos enfatizam que o ambiente é organizado, limpo, com profissionais 

qualificados, apresentando horários específicos para execução das suas funções de 

acordo com as rotinas estabelecidas na instituição ou na unidade. Martins et al. (2008) 
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referem que o processo de hospitalização no idoso representa uma ruptura drástica com 

o seu cotidiano, com as suas relações familiares e sociais, uma vez que ele muda de 

ambiente e passa a ter que lidar e se adaptar as rotinas existentes, o que pode afetar a 

sua identidade e autonomia, gerando estresse e sofrimento.   

Entretanto, verifica-se que os idosos valorizam a implementação dessas rotinas e 

a qualificação profissional como uma forma de proporcionar segurança, o que corrobora 

com um estudo sobre a humanização do atendimento ao idoso (PROCHET et al., 2006), 

que revelou que os idosos internados em clínica médica entendem que os cuidados 

técnicos, como as ações de cumprimento de ordens médicas, prazos e horários corretos 

e a revelação da destreza manual do profissional constituem exemplos evidenciados que 

trazem segurança.  

Diante do exposto, a segurança do paciente para os profissionais de enfermagem 

consiste na utilização de estratégias de prevenção de riscos (estruturais e\ou 

relacionados aos cuidados em saúde) e danos á saúde, visando o controle e a mitigação 

destes no ambiente do cuidado, de modo a preservar a integridade física, psicológica e 

social dos sujeitos internados. Contudo, é enfatizado que para a implementação da 

gestão de segurança nos serviços de saúde é necessário o estabelecimento e a 

sustentação de uma cultura de segurança, através da mobilização de competências, do 

cuidado centrado na pessoa, do trabalho em equipe, da interação profissional-paciente-

familiar, da construção de um ambiente não punitivo e do planejamento das ações de 

saúde pela equipe multiprofissional em conjunto com os pacientes e 

familiares\acompanhantes. 

  Já a segurança para o paciente idoso hospitalizado não se restringe apenas a 

aquisição de habilidades técnicas, estando atrelado aos comportamentos afetivos da 

equipe de saúde durante a realização dos cuidados, o estabelecimento de vínculo com o 

profissional em todo o período de tratamento, o controle de acesso hospitalar e a 

implementação de rotinas que possibilitam um ambiente mais seguro para esta clientela.  

A figura 4 abaixo refere-se a perspectiva dos profissionais de enfermagem, dos 

idosos e familiares acompanhantes sobre segurança do paciente. 
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Figura 4: Segurança do Paciente na perspectiva dos profissionais de enfermagem e dos 

pacientes idosos e familiares acompanhantes.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SANTOS, 2017. SANTOS, T.D. O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso 

hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Niterói, 2017.  

 

Ressalta-se que essas concepções de segurança do paciente vão ao encontro dos 

princípios trazidos por Florence Nightingale (1989), que enfatizava a necessidade dos 

profissionais de enfermagem adquirir conhecimentos, estar atentos e zelar pelas 

condições do ambiente físico, psicológico e social do doente, visando a prevenção de 

riscos e a ocorrência de danos a saúde mediante a atuação da natureza sobre ele.  

 Portanto, é essencial conhecer as ações realizadas pelos profissionais de 

enfermagem para o controle dos riscos no ambiente do cuidado e mitigação dos eventos 
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adversos, possibilitando um cuidado mais seguro e de qualidade ao paciente idoso 

hospitalizado.  

 

Estratégias de redução dos riscos á segurança do paciente idoso hospitalizado 

 As modificações fisiológicas, psicológicas e sociais inerentes ao processo de 

envelhecimento associadas à presença de inúmeras patologias, a infraestrutura 

hospitalar inadequada, profissionais incapacitados para a realização dos cuidados 

gerontológicos e a ausência de programas de melhoria da qualidade do cuidado tornam 

os idosos mais propensos a riscos de incidentes durante a assistência em saúde, o que 

pode comprometer a funcionalidade dessa clientela (SANTOS, 2016).  

A segurança do paciente para os profissionais de enfermagem, conforme 

destacado na subcategoria anterior, é a elaboração e implementação de medidas de 

redução dos riscos e possíveis eventos adversos, sendo evidenciados nessa subcategoria, 

essas ações realizadas pela equipe de enfermagem das unidades para prevenção dos 

mesmos, de modo a possibilitar uma assistência mais segura aos pacientes idosos 

internados.   

A ocorrência de quedas em idosos hospitalizados é frequente, sendo 

referenciadas na fala de 10 (41,67%) profissionais de enfermagem as intervenções 

realizadas pela equipe de enfermagem para a prevenção de quedas, levando em 

consideração os fatores relacionados às características do paciente idoso (intrínsecos) e 

do ambiente físico (extrínsecos) em que este está inserido. 

 

[...] a gente coloca a comadre ou uma cadeira higiênica próxima mesmo do 

leito e eles ficam com água. Por mais que a gente tome alguns cuidados 

pode molhar e aquilo ali funcionar como um risco, caso aconteça isso, a 
gente pede o pessoal da limpeza pra poder secar aquela área. Se a gente não 

tem logo de imediato a gente coloca compressa pra poder tentar absorver e 

sinaliza para o idoso, pra esse paciente pra evitar de se locomover de fazer 

qualquer coisa ali [...] a gente mantém o leito travado, as grades elevadas. 

Isso tudo é muito importante. (TOPÁZIO- enfermeiro) 

 

[...] a gente faz avaliação daquela escala de risco de queda, a Escala de 

Dawnton, esses pacientes com maior risco, eles não deambulam sozinhos 

[...] a gente sempre orienta que ao sair do leito esteja acompanhado de 

alguém, com algum profissional da enfermagem, quando for ao banheiro, 

porque tem a maioria não tem barra de segurança [...] ter vigilância em 
relação ao estado de consciência, nível de consciência né? Pacientes 

desorientados também que tem risco de queda mesmo no leito. (SAFIRA- 

enfermeiro) 

 
[...] o leito abaixado no nível mais próximo do chão para tentar evitar as 

quedas, já que essas camas se elevam e abaixam com bastante facilidade, 
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então a gente procura, quando o paciente é idoso, deixar a cama em uma 

altura mínima e não ficar muito próximo a janela, o banho é acompanhado, 

não deixar o idoso sozinho, já que temos algumas deficiências estruturais no 
banheiro e na enfermaria em si que podem propiciar quedas, né. A gente 

também tem que atentar para as questões do próprio paciente idoso, porque 

a gente sabe que são mais propícios a isso. (BERILO-técnica de 

enfermagem) 

 
Na hora do idoso se levantar do leito para tomar um banho de cadeira, é 

importante a gente colocar ele um pouco sentado para oxigenar melhor o 

cérebro para ele não ter tonturas, lipotímia. [...] No caso a noite a gente 

orienta ao paciente a não levantar e se manter no leito e do uso da fralda 

durante a noite, já que muitas vezes estão sem acompanhante, sem um 

familiar por perto e bem idoso a gente prefere que ele fique ali restrito ao 

leito, pelo menos por enquanto, pra evitar que caia [...] a hospitalização já 

leva a um maior risco de quedas para o idoso, entendeu? (APATITA- técnica 

de enfermagem) 
 

Cada idoso terá a sua particularidade, então muitas vezes a gente precisa 

fazer adaptações. Bem, procedimento que a gente faz normalmente para 

reduzir a ocorrência de riscos de quedas é quando o idoso ele não tem 
acompanhante e é um idoso muito agitado, a gente faz através de prescrição 

médica uma contenção no leito, que é uma contenção que não é muito 

favorável, mas é um bem, como a gente chama aqui é um mal necessário, 

porque muitas vezes a gente necessita já que uma queda daquele paciente vai 

ser muito pior do que ele ficar contido. (TURQUESA- técnica de 

enfermagem)  

 

A gente sinaliza aquele paciente que tem, ás vezes, a dificuldade de andar, 

que tem problemas de locomoção e daí a gente percebe e sinaliza no leito, 

colocando uma plaquinha de risco de queda [...]glicemias também que o 

idoso tem uma tendência a estarem variando e a gente fica atento porque ele 

pode cair, caso ela abaixe demais (FLUORITA- técnica de enfermagem) 

 

A queda é considerada uma “síndrome geriátrica” em consequência da sua 

enorme incidência em idosos sendo definida como um deslocamento não intencional do 

corpo para um nível inferior à posição inicial, sem correção de tempo hábil, provocado 

por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade, podendo resultar ou 

não em dano (ANVISA, 2013; VACCARI et al., 2016).  

Em geral, idosos institucionalizados, tanto em hospital quanto em instituição de 

longa permanência, caem com maior frequência do que aqueles que vivem na 

comunidade, como verificado em estudo realizado com idosos em unidades de clínica 

médica em Cuiabá na qual a incidência foi de 12,6 quedas por 1.000 pacientes/dia. 

(ABREU et al., 2015).  

Em contraposição a esse alto índice de quedas em idosos hospitalizados 

observou-se no presente estudo que apenas um idoso havia caído durante o período de 

internação hospitalar, sendo esse evento relatado pelo idoso aos profissionais de 

enfermagem, entretanto não houve descrição em prontuário e nem notificação ao 
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Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) já implantado na instituição, devido ao pouco 

conhecimento pela equipe de enfermagem de sua atuação no hospital.  

Santos et al. (2010) complementam que a subnotificação de eventos adversos é 

frequente, o que está associado ao medo de punição por parte dos profissionais, que 

temem em responder a processos ético-legais. 

Apesar do número reduzido de quedas em idosos nas enfermarias, os 

profissionais de enfermagem compreendem que existem alguns fatores preditores 

(alterações fisiológicas do envelhecimento, condições de saúde\cronicidade da doença e 

condições estruturais do ambiente) que podem contribuir para a ocorrência de quedas, 

sendo estes muito comuns nos idosos, tornando-os mais vulneráveis durante o período 

de internação hospitalar. 

 Os fatores intrínsecos são aqueles decorrentes das alterações fisiológicas do 

envelhecimento (redução da massa muscular e dos minerais ósseos, rigidez das 

articulações, diminuição da condução nervosa, da acuidade visual, degeneração das 

estruturas vestibulares e atrofia da cóclea), que podem resultar em dificuldades na 

marcha e no equilíbrio postural, agravados pelas condições patológicas (osteoporose, 

incontinência urinária e fecal, doença cardiovascular, hipotensão postural, anemia, 

alterações cognitivas, dentre outras), história prévia de quedas e múltiplos 

procedimentos terapêuticos, como o uso concomitante de medicamentos. Já os fatores 

extrínsecos envolvem os perigos ambientais, como as inadequações arquitetônicas e 

mobiliárias (ausência de material antiderrapante no piso, de barra de apoio nos 

banheiros, cama alta e presença de obstáculos nas enfermarias) (SANTOS et al., 2010). 

 Nessa perspectiva, foram identificadas pelos profissionais de enfermagem as 

medidas para prevenção da ocorrência do evento queda nas enfermarias entre a clientela 

idosa, dentre elas: 1) auxiliar o paciente ao levantar do leito, realizando de maneira 

devagar e em estágios; 2) acompanhar o idoso na realização das suas atividades diárias; 

3) manter objetos próximos ao leito do paciente; 4) manter leito travado, com as grades 

elevadas, em uma altura próxima a superfície; 5) manter piso seco; 6) presença de 

barras de apoio nos banheiros; 7) Avaliar o risco de queda dos pacientes mediante 

aplicação de escala de Downton; 8) Sinalizar o risco no leito e na passagem de plantão. 

 A realização do auxilio ao paciente idoso para levantar do leito foi citado por 

cinco profissionais de enfermagem como uma medida realizada nas enfermarias para 

prevenir quedas em idosos. Em um estudo sobre a prevalência de fatores de risco de 
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queda intrínsecos em pacientes hospitalizados, verificou-se que a hipotensão ortostática 

(HO) ocorreu em 34,7% dos participantes, sendo descrito como um sintoma comum nos 

idosos, uma vez que idoso é capaz de manter o controle postural, entretanto com a 

presença de doenças que interferem na regulação da pressão arterial aumenta-se a 

probabilidade de instabilidade postural (MENEZES; BACHION, 2008). 

 Assim, como uma das medidas não farmacológicas para evitar a ocorrência de 

HO no ambiente hospitalar é a orientação e o auxílio ao paciente ao levantar do leito, 

realizando devagar e em estágios, principalmente no período da manhã. Deve-se 

investigar quanto à urgência miccional, muito comum entre os idosos e esta pode ser 

uma das causas de um levantar súbito no meio da noite, situação em que os sintomas de 

HO e a pouca iluminação do meio representam fatores de risco para ocorrência de queda 

(WANJGARTEN; SERRO-AZUL; MACIEL, 2007).   

 O uso de fralda durante o período noturno também foi citado por um dos 

profissionais de enfermagem como uma medida para prevenir quedas entre os pacientes 

idosos, já que evita que os sujeitos se levantem e sigam até o sanitário. Entretanto, 

observou-se que essa intervenção era realizada na maioria dos idosos internados como 

uma maneira de contenção do paciente no leito, sem uma avaliação da necessidade de 

tal uso.  

Na perspectiva de Fader et al. (2008), embora os clientes sejam idosos, aqueles 

que utilizam fraldas formam um grupo heterogêneo, que varia na idade, na capacidade 

de adequação ao ambiente, nas necessidades e, sobretudo, na dependência física e 

cognitiva que estabelecem as prioridades de cuidado e os desejos desses indivíduos 

quanto às práticas de enfermagem.  

Assim, o uso de fraldas como ferramenta do cuidado nas ações de enfermagem 

deve ser relativizado quanto aos seus benefícios e prejuízos de acordo com as 

particularidades de cada sujeito, em que não se deve partir da premissa que o 

adoecimento ou o processo de envelhecimento seja considerado fator primário e 

determinante para a utilização desse artefato/objeto, requerendo um padrão de 

indicações e análise singular e de avaliação dos possíveis acometimentos físicos e 

emocionais que podem acarretar em cada sujeito (ALVES, SANTANA, SCHULZ, 

2014). 

Ademais, deve-se acompanhar o idoso na realização das suas atividades 

diárias, pois os idosos sofrem queda ao realizar alguma atividade que pode ser 
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considerada simples, como levantar do leito e caminhar até o banheiro, podendo ser 

evitadas se esses pacientes recebessem auxílio da equipe, como citado pelos depoentes 

no presente estudo.  

Entretanto, muitos idosos não reconhecem o ambiente hospitalar como local 

propício ao risco de quedas e, ao desconsiderar o risco, as medidas de prevenção podem 

estar sendo negligenciadas. Assim, é essencial à implementação de estratégias 

diferenciadas desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, conscientizando-os sobre 

o risco de queda no ambiente intra-hospitalar e estimulando-os a serem coparticipantes 

de sua segurança, solicitando ajuda à equipe, ou a um acompanhante em situações 

simples como levantar do leito, ir ao banheiro ou deambular pelos corredores, a fim de 

que possam realizar suas atividades básicas de maneira segura (VACCARI et al., 2016). 

Em relação à utilização de grades elevadas nos leitos, citada por sete depoentes 

como uma medida essencial na prevenção de queda do idoso no ambiente hospitalar, 

verifica-se que esta estratégia contribui seguramente para a não ocorrência de queda do 

leito. Contudo, foi observado que estavam sendo usados de maneira inadequada, como 

um sistema de contenção dos pacientes e não como uma barreira física e lembrete dos 

perímetros da cama, apoio a mobilidade e para proporcionar segurança e conforto dos 

idosos, corroborando com os estudos de Hignett et al. (2013) e Santos et al. (2012), que 

destacam a necessidade de avaliação criteriosa do uso das grades no leito do idoso, 

principalmente naqueles com estado cognitivo alterado, pois caso estejam com 

mobilidade suficiente poderá contribuir para o aumento de chances de cair e de ferir-se 

mais gravemente, se houver a tentativa de sair do leito por cima, ao redor ou através da 

grade lateral.  

 A aquisição dos leitos novos e elétricos pela instituição foi destacada na 

categoria anterior como um fator que trouxe benefícios para a assistência de 

enfermagem, proporcionando a redução dos riscos de quedas, mediante a possibilidade 

de manutenção de altura adequada dos leitos que permitam o repouso dos pés sobre o 

chão e o travamento adequado das rodas evitando o deslocamento do leito durante a 

transferência dos idosos mais dependentes e maior autonomia daqueles independentes 

(HIGNETT et al., 2013; BRASIL, 2014). 

  Ainda referente às adaptações ambientais, enfatiza-se a importância da 

manutenção do piso livre de substâncias escorregadias e da instalação de barras de 

apoio nos banheiros, que são algumas intervenções consideradas pelo Ministério da 
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Saúde no Protocolo de Prevenção de Quedas, que devem ser incorporadas aos serviços 

de saúde, mostrando-se eficazes na redução da incidência de quedas intra-hospitalares 

(BRASIL, 2014).   

Entretanto, observou-se que a maioria dos sanitários nas unidades de internação 

apresentava pisos desnivelados, escorregadios, ausência de barras de apoio e iluminação 

inadequada, que associados a não familiaridade do idoso as características do ambiente, 

as alterações do processo de envelhecimento, as morbidades e as ações do processo de 

cuidar (associação de medicamentos, erros) predispõem essa clientela a quedas, 

podendo gerar danos físicos (lesões de pele, luxações, fraturas graves) e traumas 

psicológicos (medo, insegurança, ansiedade), o que pode repercutir na autonomia e 

independência dos sujeitos, aumentando o tempo de permanência hospitalar e dos 

custos assistenciais.  

Nessa perspectiva, verifica-se a necessidade de realizar na admissão hospitalar a 

anamnese, de modo a compreender o histórico do paciente, realizar a avaliação da 

capacidade funcional, mediante a aplicação de escalas geriátricas que avaliam a 

autonomia e a independência do idoso e a aplicação da escala de avaliação do risco de 

queda, sendo referida a escala de Downton, como medida recentemente implementada 

no serviço.  

A aplicação da escala de Downton, desenvolvida em 1992, apresentou 

associação entre a pontuação obtida e o número de quedas, podendo ser utilizada para 

avaliar o risco de quedas em idosos. Esse instrumento utiliza cinco critérios de 

avaliação: história prévia de quedas, utilização de medicações, déficit sensorial, estado 

mental (mediante utilização do MEEM) e a marcha, variando de zero a onze, sendo que 

as pontuações iguais ou superiores a três indicam que o idoso possui risco para queda 

(MEYER et al., 2005; SCHIAVETO, 2008).  

Observou-se que essa escala era aplicada diariamente no serviço, por ser um dos 

itens do plano de cuidados de enfermagem, entretanto muitos profissionais não tinham 

conhecimento dos critérios de avaliação da escala, o que pode comprometer a 

fidedignidade dos escores apresentados e a implementação de medidas de prevenção a 

partir desta avaliação de risco.   

A sinalização do risco de queda por meio de placa nos leitos e pelos 

profissionais de enfermagem durante a passagem de plantão, o que possibilitaria a 

continuidade do cuidado mais seguro nem sempre é realizado de maneira adequada. 
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Observou-se que em alguns leitos de pacientes com risco de queda não havia 

sinalização e, no momento da passagem de plantão, os riscos do paciente idoso são 

negligenciados, o que pode contribuir para não implementação ou descontinuidade dos 

cuidados de enfermagem voltados a esse evento adverso.   

Assim, vale ressaltar que apesar do baixo índice de quedas entre os idosos, esse 

é um local que propicia quedas que pode gerar consequências graves para esses 

pacientes, sendo necessário o reconhecimento pelos profissionais de enfermagem dos 

fatores do ambiente do cuidado, que podem acarretar esse incidente, de modo a planejar 

a assistência de enfermagem de acordo com as demandas dos idosos hospitalizados, 

garantindo um ambiente mais seguro para essa clientela.  

 Outro evento adverso evitável muito comum nessa faixa etária são as úlceras por 

pressão, com prevalência variando de 3% a 11% entre os idosos hospitalizados, o que 

corrobora com estudos comparativos internacionais que identificaram a ocorrência 

dessas lesões em 9,3% dos clientes idosos (acima de 65 anos) e 3,8% em não idosos 

(MARINI, 2006; CHO et al., 2003).  

 A úlcera por pressão consiste em uma área de necrose do tecido cutâneo e 

decorre, principalmente, da hipoxemia celular causada por uma pressão superior capilar 

normal (32 mmHg arteríolas/12mmHg vênulas), aplicadas à pele por um período tempo, 

podendo acarretar em aumento do tempo de internação hospitalar, aumento das taxas de 

mortalidade, aumento do tempo despendido para a realização dos cuidados de 

enfermagem e sofrimento emocional para o paciente e seus familiares\acompanhantes 

(SILVA et al., 2011;  PINTO, 2012). 

 Visando a redução dos danos causados por essas lesões nos pacientes idosos 

hospitalizados, foram destacadas nas falas de sete (29,17%) profissionais de 

enfermagem a seguir as medidas realizadas nas unidades de internação para prevenção 

desses incidentes, que corresponde ao descrito no Protocolo de Prevenção de Úlceras 

por Pressão, que deve ser implementado em todos os pacientes hospitalizados, mediante 

utilização de estratégias de prevenção e aplicação de escalas de avaliação do risco, 

enfatizando os sujeitos mais vulneráveis.  

  

[...] é realizado a mudança de decúbito nos idosos com pouca mobilidade 

ou aqueles acamados; a troca de fralda que a equipe de enfermagem 

procura realizar o mais próximo possível do momento em que o paciente faz 

a necessidade na fralda; o curativo que é sempre trocado. Basicamente é 

isso que a gente faz para prevenção de úlceras. (ESMERALDA- enfermeira) 
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[...] a gente tem cuidado de botar colchão pneumático, de aplicar Braden 
agora, que é uma coisa mais recente. Na mudança de decúbito a gente, 

durante a passagem de plantão, se o paciente precisa ser mudado de estar 

prescrevendo essa mudança de decúbito. (RUBI-enfermeira) 

 

[...] no caso das úlceras, a gente está sempre mudando os pacientes de 

decúbito, ainda mais que a gente tem muito paciente acamado e idoso, então 

a gente está sempre mudando estes pacientes de posição, sempre procurando 

passar uma solução na pele para ficar menos ressacada. (PÉROLA-técnica 

de enfermagem) 

 
[...] bom, quanto a curativos em pessoas idosas que tem a pele mais frágil a 

gente evita de colocar o esparadrapo direto em contato com a pele do idoso 

para não arrancar a pele e utiliza uma atadura porque tem a pele muito 

frágil. A gente também faz a hidratação da pele do idoso; estimula a ingesta 

hídrica, porque idoso geralmente não bebe muita água. Assim são esses 

cuidados que a gente realiza para promover a segurança do idoso aqui na 

enfermaria. (JADE- enfermeira) 

  
[...]para avaliação do risco de úlcera a gente aplica a escala de Braden no 

momento da admissão e semanalmente nos pacientes internados e, portanto, 

facilita esse monitoramento e medidas preventivas. (LARIMAR- enfermeira) 

 

Verifica-se nos depoimentos que os profissionais de enfermagem compreendem 

as susceptibilidades do paciente idoso ao desenvolvimento das úlceras por pressão, 

sendo identificados os inúmeros fatores que podem propiciar a ocorrência dessas lesões 

nesses sujeitos e as intervenções realizadas com base nesses riscos.  

 Com o avançar da idade, a pele passa a ser mais inelástica e menos hidratada, 

pois os fibroblastos e as glândulas sebáceas reduzem a produção de suas substâncias, o 

que a torna mais susceptível às forças mecânicas de cisalhamento e fricção (fatores de 

risco externos), relacionadas com o desenvolvimento dessas lesões de pele. Além disso, 

há uma diminuição da eficiência dos sistemas respiratório, circulatório, sensorial, 

nutricional, o que gera comprometimento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, leva 

a uma deficiente oxigenação, nutrição e hidratação dos tecidos (PINTO, 2012). 

Essas alterações fisiológicas do envelhecimento associadas à maior tendência a 

DCNTS, que pode acarretar em aumento do tempo de permanência hospitalar, 

mudanças no padrão de apetite, restrição na mobilidade e uso de múltiplos fármacos 

tornam os idosos mais vulneráveis à ruptura das camadas da pele e ao desenvolvimento 

de lesões (FERNANDES et al., 2012).   

Os cuidados de enfermagem realizados na unidade para redução das taxas de 

úlceras por pressão são: 1) Aplicação da escala de Braden na admissão e semanalmente 

para avaliação do risco de úlcera por pressão; 2)Realização da mudança de decúbito; 3) 
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Utilização do colchão pneumático; 4) Hidratação da pele; 5) Realização de troca de 

fralda; 6) Tratamento das úlceras por pressão.  

A Escala de Braden foi desenvolvida por Bergstrom e Braden em 1985 com 

base na fisiopatologia das úlceras por pressão, sendo traduzida para o português e 

validada por Paranhos e Santos (1999). Esta escala é mais ampla e conta, em sua 

composição, com seis subescalas: percepção sensorial, atividade, mobilidade, umidade, 

nutrição, ficção ou cisalhamento. Os escores variam de 6 a 23 pontos sendo que de 15 a 

16 o risco é leve; de 12 a 14 o risco é moderado. Quando os escores são iguais ou 

menores do que 11 o risco é alto. De acordo com os escores obtidos as intervenções 

podem ser mais intensas e frequentes (BRADEN, 1997). 

Foi destacada pelos depoentes a aplicação desta escala na admissão do paciente 

e semanalmente, o que possibilitaria a identificação precoce dos indivíduos que 

apresentam maiores chances de desenvolver essas lesões, fornecendo subsídios para a 

equipe de enfermagem na elaboração e implantação de medidas preventivas.  Contudo, 

observou-se que essas reavaliações semanais não eram realizadas em todos os plantões 

pelos profissionais de enfermagem, sendo realizado apenas no momento da admissão do 

paciente, o que impede o acompanhamento dos pacientes vulneráveis e a realização de 

ações individualizadas, de acordo com os escores obtidos. 

No Protocolo de Prevenção de Úlceras por pressão, integrante do PNSP é 

descrito que na admissão de todos os pacientes no ambiente hospitalar deve ser feito 

uma avaliação do risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão, mediante a 

aplicação da Escala de Braden e avaliação da pele para detectar a existência de lesões já 

instaladas, além da necessidade de reavaliações diárias da pele dos sujeitos, o que 

permite o reajuste das estratégias de prevenção conforme as necessidades de cada 

paciente (BRASIL, 2013).  

 Assim, as escalas preditivas são, entretanto, um parâmetro que deve ser utilizado 

em associação à avaliação clínica do enfermeiro. Assim, qualquer que seja o escore 

alcançado na escala, à avaliação clínica deverá ser soberana perante a existência de 

fatores de risco para úlceras por pressão e de comorbidades inerentes ao 

desenvolvimento desta lesão cutânea, devendo ser implementado um plano de cuidados 

específico para prevenção de alterações cutâneas (RYCROFT-MALONE; McINNESS, 

2000).  
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A realização da mudança de decúbito foi citada por sete profissionais de 

enfermagem, como uma intervenção que deve ser priorizada para pacientes idosos 

acamados ou com reduzida mobilidade no leito, visando à redução da pressão sobre as 

áreas vulneráveis do corpo, principalmente as áreas de proeminências ósseas, 

permitindo que o sangue flua para dentro das áreas isquêmicas e auxilie na recuperação 

dos tecidos.  

Assim, diminuir ou aliviar a pressão é a medida profilática mais importante e 

pode ser alcançada por meio do posicionamento adequado do paciente no leito e do uso 

de dispositivos redutores da pressão (D’ARCO et al., 2006). Contudo, não foi revelado 

pelos depoentes o tempo de intervalo entre as mudanças de decúbito, assim como nos 

estudos de Soban (2011) e Sari (2008), sendo destacado pela European Pressure Ulcer 

Advisory Panel and Nacional Pressure Ulcer Advisory (AHCPR/ EPUAP, 2009), que 

estas devem ser realizadas de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. 

 A utilização de colchões pneumáticos, que são modelos que utilizam pressão 

alternante entre o corpo e o colchão pela insuflação e desinflação de ar comprimido em 

bolsões pneumáticos, em que a pressão é controlada por algum tipo de sistema 

eletrônico, foi uma medida recentemente incorporada no setor com a aquisição 

hospitalar desse dispositivo que está sendo utilizada pelos pacientes acamados e 

vulneráveis ao desenvolvimento de lesões cutâneas.  

Estudo de Pinho et al. (2014) revela que a utilização desses colchões foram 

eficazes na redução das úlceras por pressão em pacientes internados na unidade 

coronariana, tendo redução de 55,4% da incidência das úlceras por pressão quando 

comparados os períodos antes e após a implantação dos colchões. Além disso, um 

estudo internacional de Vanderwee, Grypdonck, Defloor (2007) analisou 35 estudos 

sobre tipos de colchões e percebeu que o colchão com alternância de ar tende a ser mais 

eficaz do que os colchões com espuma com densidade padronizada para o uso 

hospitalar. 

Quando associado à alternância de decúbito com a utilização de colchões 

pneumáticos, verificou-se em um estudo experimental que o grupo que recebeu a 

mudança de decúbito a cada quatro horas, associado ao uso de colchão de alternância de 

ar, teve incidência de lesão por pressão menor do que o grupo que recebeu a mudança 

de decúbito, a cada 2 horas, associada ao uso de colchão com espuma padrão (REDDY; 

GILL; ROCHON, 2006).  
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Apesar de esses estudos terem sido realizados com adultos, não havendo 

especificidade das intervenções em pacientes idosos internados, compreende-se que 

essas medidas sejam efetivas também nesses sujeitos, já que estes ocupam maior parte 

dos leitos hospitalares, permanecem mais tempo internados do que os grupos de outras 

faixas etárias e apresentam alterações fisiológicas e patológicas que os tornam mais 

susceptíveis a ocorrência de úlceras de pressão. Assim, o investimento nessas medidas 

de prevenção pode contribuir para a redução do tempo de hospitalização e, 

consequentemente, dos custos assistenciais, além da melhora da qualidade de vida dos 

idosos.   

A hidratação da pele e o estímulo a ingesta hídrica no paciente idoso são 

cuidados fundamentais na prevenção das úlceras por pressão, uma vez que a sensação 

de sede, a função e a capacidade de concentração renal, a taxa de filtração glomerular, a 

atividade da renina, a secreção de aldosterona, acompanhada pelo aumento da 

resistência do rim à vasopressina, aumenta a fragilidade dos idosos para a desidratação 

e, consequentemente, o ressecamento da pele. Além disso, a associação dessas 

alterações com as condições patológicas (febre, distúrbios nutricionais, diabetes) e os 

riscos presentes no ambiente hospitalar (infecções, polimedicação, insuficiente acesso a 

líquidos, ansiedade, alta temperatura no ambiente) podem acarretar a uma mobilidade 

reduzida, à apatia e depressão e à diminuição da imunocompetência, aumentando o 

tempo de internamento hospitalar e a necessidade de repouso no leito por tempo 

prolongado, o que contribui para o risco de úlceras por pressão no idoso hospitalizado 

(OLIVEIRA; REIS, 2013; CONSTANT, 2010; WOTTON; MUNT, 2008; ANDREW; 

WEINBERG, 1995; SCHOLS et al., 2009).  

  Assim, recomenda-se a hidratação da pele do idoso com ácidos graxos 

essenciais e hidratante três vezes ao dia, pois garantem a redução da xerose cutânea e a 

maceração da pele, promovendo nutrição celular local e a angiogênese, evitando 

escoriações e outras lesões decorrentes da fragilidade capilar e perda de colágeno 

comuns da senescência, além do estímulo a ingestão de cerca 1,5 L de água por dia, 

devendo este volume ser adequado caso o ambiente esteja sobreaquecido ou quando o 

idoso apresenta febre, em que o volume ingerido deve aumentar 500mL por cada grau 

de febre superior a 38º (LOPES, 2014;  MORAES et al., 2015). 

Os profissionais de enfermagem destacam a realização da troca de fralda de 

acordo com as necessidades do paciente, além das trocas de rotina, para reduzir o 
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contato da pele com substâncias químicas e com a própria umidade que expõem o tecido 

cutâneo a macerações, predispondo a formação de úlceras por pressão.  

Estudos de Creutzberg et al. (2011) e Souza e Santos (2007), que avaliaram os 

fatores de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão em idosos, mostrou 

associação estatisticamente significativa entre o excesso de umidade na pele devido a 

sudorese e, principalmente em decorrência da incontinência urinária ou fecal no idoso  

com a presença de úlceras por pressão. Ademais, verificou-se que a umidade excessiva 

também estava relacionada com fricção e cisalhamento, presente significativamente 

entre os idosos esse tipo de lesão.  

Assim, enfatiza-se a necessidade de realizar as trocas das fraldas descartáveis em 

períodos regulares, inspecionando a pele do idoso e, se possível utilizando cremes 

protetores de barreira (MORAES et al., 2015). Além dessas intervenções, Florence 

(1989) já destacava a importância da realização da limpeza da pele, devendo esta ser 

cuidadosamente enxugada após o banho, a higienização e arejamento das roupas de 

cama para reduzir a umidade nociva e o controle da temperatura do ambiente, que são 

ações que devem ser aplicados pela equipe de enfermagem e que favorecem a redução 

do risco de aparecimento de lesões cutâneas, e, consequentemente, o menor gasto da 

capacidade vital do paciente.  

O tratamento das úlceras por pressão, por meio da realização de curativos 

representa um dos cuidados realizados pela equipe de enfermagem quando o idoso já 

apresenta ferida instalada na admissão ou quando as medidas preventivas 

implementadas não foram suficientes para impedir o surgimento da lesão.  

Observou-se no período de coleta de dados que ambas as clínicas apresentaram 

baixo quantitativo de idosos com úlceras por pressão, porém a maioria possuía risco 

para tal evento, quando avaliados pela escala de Braden. Para auxiliar na prevenção e no 

tratamento dessas feridas foi criada recentemente no hospital a Comissão de Curativo, 

responsável por atuar em conjunto com os profissionais de enfermagem das unidades na 

avaliação e no planejamento de condutas mais adequadas para cada paciente.  

Nessa perspectiva, Coelho et al. (2012) e Moraes et al. (2015) enfatizam a 

necessidade de inspeção rigorosa da pele dos idosos periodicamente, o que determinará 

o início precoce dos cuidados das feridas, tendo em vista que quanto mais tarde for 

identificada as úlceras por pressão, maior será o agravamento e a redução da eficácia 
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dos tratamentos o que poderá resultar na redução da autonomia dos sujeitos, tornando-

os mais dependentes dos cuidados da equipe de enfermagem.  

Ademais, Mota (2009) assinala a influência dos aspectos subjetivos dos clientes 

no desenvolvimento das úlceras por pressão, afirmando que a pele é um órgão de 

comunicação e percepção, e suas íntimas ligações com o sistema nervoso a tornam 

sensível a emoções. Assim, as alterações emocionais podem se manifestar por algum 

órgão do corpo, chamado de órgão de choque, sendo a pele um desses órgãos de 

choque. Como a hospitalização é referida como processo estressante para o idoso, pode-

se inferir que os sentimentos desencadeados por esses sujeitos os tornem mais 

vulneráveis ao surgimento dessas lesões.  

Portanto, reconhecendo-se a idade como aspecto fundamental na etiopatogenia 

das úlceras por pressão, enfatiza-se a importância da manipulação do ambiente do 

cuidado pela equipe de enfermagem através da identificação do risco, do planejamento 

das ações, da prescrição de cuidados com a pele e do acompanhamento integral do 

paciente idoso internado, bem como a participação de uma equipe multiprofissional em 

todo o processo de cuidar, já que as úlceras por pressão são eventos multifatoriais, 

sendo necessário o envolvimento de profissionais de saúde de outras áreas do 

conhecimento na contribuição da redução das taxas de prevalência e incidência dessas 

lesões, favorecendo a qualidade da assistência e a segurança para o paciente idoso 

hospitalizado.  

 Outro aspecto que repercute na segurança do paciente idoso hospitalizado é o 

uso amplo de medicações (polifarmácia) que potencializa o risco de eventos adversos 

nessa faixa etária. No Brasil, estima-se que 23% da população consome 60% da 

produção nacional de medicamentos, especialmente as pessoas acima de 60 anos e que a 

frequência de eventos adversos relacionados aos medicamentos (EAM) é maior nesta 

faixa etária, aumentando expressivamente de acordo com a complexidade da terapia. O 

risco de ocorrência aumenta em 13% com o uso de dois agentes, de 58% quando este 

número aumenta para cinco, elevando-se para 82% nos casos em que são consumidos 

sete ou mais medicamentos (TEIXEIRA; LAFÉVRE, 2001; PRYBYS, 2002).  

 Diante do exposto, verifica-se que dois (8,34%) profissionais de enfermagem 

compreendem a importância de implementar ações voltadas para prevenção de EAM, 

considerando as vulnerabilidades dos pacientes idosos aos fármacos, sendo destacadas 



140 

 

nas falas abaixo as medidas preventivas realizadas nas enfermarias para redução desses 

eventos: 

[...] a gente também realiza alguns procedimentos para redução dos riscos 

medicamentosos como, por exemplo: medicação na hora correta, na dose 

correta, via correta. E estar atento no idoso porque ele é diferente dos 

pacientes mais jovens e aí podendo apresentar mais reações às medicações, 

até porque eles usam muita medicação aqui. (CRISTAL-enfermeira) 

 

[...] nossos procedimentos são: a questão da medicação sempre conferir 

quem é o paciente, o leito, se a medicação é aquela realmente. Tem a 

questão da hora que a gente tem que atentar para não ficar adiantando 
muito e nem atrasando muito. Fazer na hora correta! (QUARTZO-técnica de 

enfermagem) 
 

 As ações preventivas realizadas pelos profissionais de enfermagem envolvem a 

identificação do paciente, da medicação, da dose, da via e do horário corretos, tendo em 

vista que os idosos apresentam multiplicidade de patologias e, consequentemente, 

ampla utilização de medicamentos e alterações próprias do envelhecimento que 

acarretam em mudanças na farmacocinética e farmacodinâmica para vários 

medicamentos, o que os tornam mais susceptíveis aos EAM durante o período de 

hospitalização.  

 Gomes e Caldas (2008) afirmam que das alterações farmacocinéticas a absorção 

parece ser a menos afetada pelo envelhecimento, ocorrendo o aumento do pH gástrico, a 

diminuição da mobilidade gastrintestinal e da superfície de absorção e a possível 

redução do transporte ativo, o que contribui para o aumento ou diminuição da absorção 

de diversos fármacos. A distribuição dos fármacos é afetada pela redução da água 

corporal total e das proteínas e pelo aumento da massa gorda, o que contribui para as 

alterações na distribuição e para sua acumulação. A redução do fluxo sanguíneo 

hepático, as interações medicamentosas e algumas doenças mais prevalentes no idoso, 

como insuficiência cardíaca e patologia da tireoide provocam alterações no 

metabolismo dos fármacos. A diminuição da função renal contribui para a sua 

acumulação.  

  Assim, a administração de medicamentos (AM), que é a última fase do processo 

de medicação, compreendendo todo o processo de checagem, diluição, preparação e 

administração no paciente, tendo a enfermagem como a principal responsável por essa 

prática que deve realizar intervenções que se configuram como os “cinco certos na 

administração de medicamentos” como destacados nos depoimentos e descritos no 

Protocolo de Segurança na Prescrição e Administração de Medicamentos, possibilitando 
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a prevenção significativa de parte desses eventos nos idosos, melhorando a segurança e 

a qualidade da assistência prestada ao paciente durante o processo de administração de 

medicamentos. 

 A identificação do paciente certo deve ser feita pelo questionamento do 

paciente quanto ao nome completo antes de administrar o medicamento, quando 

possível e pelo uso de no mínimo dois identificadores (nome completo, número de 

prontuário e\ou data de nascimento) para confirmar o paciente corretamente (BRASIL, 

2013). 

Ressalta-se que a hospitalização no idoso, embora necessária em casos de 

doença aguda ou crônica descompensada, pode levar a uma série de complicações não 

relacionadas com o motivo inicial do internamento, dentre elas o declínio e\ou perda da 

capacidade cognitiva, tendo em vista que pelo menos 20% desses sujeitos desenvolvem 

delirium durante a hospitalização. Assim, diante de alguma alteração cognitiva que 

impossibilite a confirmação do nome completo, a equipe assistencial deverá conferir o 

nome do paciente descrito na prescrição com a pulseira de identificação, devendo, 

ainda, associar pelo menos mais dois identificadores diferentes (SALES et al., 2010; 

CASSIANI et al., 2011).   

 A administração correta da medicação deve ser realizada mediante 

certificação de que o medicamento a ser administrado é o que está escrito na prescrição, 

atentando para as alergias dos pacientes a determinados medicamentos e sinalizando o 

fato a toda a equipe (BRASIL, 2013). 

Deve-se realizar a identificação da via prescrita, verificando se a via de 

administração prescrita é a tecnicamente recomendada para administrar determinado 

medicamento. Rossetti e Gaidzinski (2011) apontam que os itens da prescrição médica 

podem contribuir consideravelmente para os erros de via, visto que 91,3% das 

prescrições continham siglas/abreviaturas não padronizadas, 22,8% não continham 

dados dos usuários e 4,3% não apresentavam data e continham rasuras. Estas falhas 

documentais contribuem substancialmente para os erros atrelados à AM, podendo 

acarretar em EA aos pacientes hospitalizados.  

Quanto à dose prescrita, Ferreira, Jacobina, Alves (2014) referem que para que 

a equipe de enfermagem administre a dosagem correta, é necessário que o profissional 

conheça o medicamento, as unidades que o compõem e certificar-se se a droga que foi 

prescrita está dentro do intervalo de dose conhecido. Além disso, é imprescindível que 
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os profissionais de enfermagem tenham conhecimento sobre cálculo de medicação, o 

qual deve ser cautelosamente executado para não causar administração de doses 

equivocadas. 

 Ademais, deve-se garantir que a administração do medicamento seja feita 

sempre no horário correto, para garantir adequada resposta terapêutica. Não se deve 

ultrapassar o limite de trinta minutos após o horário aprazado, pois, caso isso ocorra, a 

biodisponibilidade do medicamento será afetada (BRASIL, 2013; ELLIOT, 2010).  

Entretanto, segundo Camerini et al. (2014) e Ferreira, Jacobina, Alves (2014), o 

principal fator que contribui ao erro e que afeta a administração das medicações no 

horário correto está relacionado à deficiência dos recursos humanos disponíveis nas 

próprias instituições de saúde, realidade esta que se atrela à sobrecarga de trabalho dos 

profissionais.   

 Observou-se no contexto estudado que a maior parte dos profissionais de 

enfermagem responsáveis pela administração dos medicamentos não realizava a 

checagem do medicamento com o próprio paciente e a identificação por meio da 

pulseira não era possível devido à falta desse dispositivo na instituição.  As prescrições, 

ocasionalmente, não continham todas as informações necessárias e apresentavam alguns 

equívocos. Os horários das medicações eram aprazados de acordo com o prescrito e 

com os horários padronizados nas enfermarias, ocorrendo, muitas vezes, a utilização de 

duas ou mais medicações que interagiam entre si, possibilitando a ocorrência de eventos 

adversos aos pacientes idosos.  

 A polifarmácia está associada ao aumento do risco e da gravidade das reações 

adversas a medicamentos (RAM), de precipitar interações medicamentosas (IM), de 

causar toxicidade cumulativa, de ocasionar erros de medicação, de reduzir a adesão ao 

tratamento e elevar a morbimortalidade. De acordo com a literatura os erros mais 

frequentes com medicamentos estão relacionados ao erro de dose e horário, erro de 

técnica de administração e troca de vias, reiterando a necessidade de atenção dos 

profissionais de saúde a esses itens clássicos na AM, visando à minimização dos riscos 

associados à farmacoterapia nos idosos, que pela sua vulnerabilidade exigem uma 

monitorização criteriosa da necessidade e dos efeitos de cada medicamento (SECOLI, 

2010; KEERS et al., 2013; ARANAZ-ANDRÉS et al., 2011; MANSOUR; JAMES; 

EDGLEY, 2012; FASSARELLA; BUENO; SOUZA, 2013).   
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 Apesar da administração de medicamentos ser uma das principais atribuições da 

equipe de enfermagem e esta ter um papel crucial na minimização dos erros de 

medicação, especialmente em pacientes idosos que são mais vulneráveis a ação dos 

fármacos, já que representa a última barreira para evitar que este atinja o paciente, 

compreende-se que a assistência à saúde a esses sujeitos e o processo de medicação é 

multiprofissional, devendo os mecanismos de prevenção dos erros obrigatoriamente 

passar por todos os profissionais envolvidos no sistema de medicação e que as 

responsabilidades quanto ao desfecho sejam compartilhadas. 

Portanto, é imperativo que os profissionais de saúde possuam conhecimentos 

sobre os efeitos do envelhecimento no uso dos medicamentos, das particularidades da 

apresentação clínica das doenças no idoso e suas reações atípicas aos fármacos, 

avaliando a necessidade e a eficácia dos fármacos prescritos para os idosos, de modo a 

evitar que ocorra o aumento do tempo de internação, complicações na evolução do 

quadro de saúde, necessidade de novas intervenções diagnósticas e terapêuticas e até 

mesmo situações de incapacidades permanentes ou óbito.  

Em oposição às ideias acima, três (12,50%) enfermeiros compreendem que as 

estratégias de prevenção de riscos implementadas nas enfermarias não abrangem 

especificamente as particularidades do paciente idoso internado, sendo os cuidados de 

enfermagem realizados de maneira generalizada, como descrito nas falas abaixo: 

  

[...] no cliente idoso de uma forma específica eu não consigo visualizar, são 

cuidados gerais, independente de ser idoso. A gente até faz avaliação do 

risco de queda, de ulcera por pressão e que teria que ter uma continuidade, 

toda a avaliação deveria ter uma sequência, mas não a meu ver, eu não sei 

se alguém respondeu o contrário, mas não tem uma atuação, tem só uma 

avaliação e também somente disso do risco de queda e de ulcera mesmo e 

que não tem um foco específico para as demandas do idoso. (CITRINO- 

enfermeiro) 

 

Bem, nós estamos trabalhando quanto a prevenção de danos com todos os 

pacientes e não em relação a ser idoso não. Mas eu entendo que seja 

necessário que o profissional esteja dentro da enfermaria observando quais 

são as demandas deste paciente e conheça as particularidades desse idoso e 
o avalie como um todo. (JASPE- Enfermeiro) 

 

É como qualquer procedimento para reduzir os riscos, é como uma 

assistência normal, como a qualquer outro paciente, independente de ser 

idoso. Não são ações pensando na especificidade do idoso não. (ÁGATA- 

enfermeira) 

 

Na visão dos enfermeiros as intervenções para promoção da segurança do 

paciente realizadas no serviço são basicamente para prevenção das quedas e lesões por 
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pressão, sendo a implementação dos cuidados de enfermagem aplicados em todos os 

pacientes hospitalizados conforme o risco obtido na admissão, sem sequenciamento de 

reavaliações diárias desses sujeitos vulneráveis e não havendo um olhar diferenciado 

para o idoso e suas particularidades, o que corrobora com as observações realizadas no 

contexto durante a coleta de dados. 

O idoso no ambiente hospitalar muitas vezes é tratado como qualquer outro 

paciente adulto, entretanto necessita de cuidados diferenciados e carece de maior 

sensibilidade e perspicácia do profissional que presta assistência, já que este é um 

sujeito diferenciado devido às modificações próprias da idade, presença de doenças 

crônicas, declínio do estado geral, risco iatrogênico, déficits sensoriais e cognitivos, 

devendo ser estabelecido nos serviços de saúde abordagens que priorizem a prevenção 

de riscos, a promoção da saúde e a reabilitação, visando à autonomia e a segurança 

dessa clientela hospitalizada (ALMEIDA; AGUIAR, 2011). 

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 15 assegura que deve ser oferecida atenção 

integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), com ações 

de prevenção e manutenção da saúde do ser idoso, sendo acrescido na PNSPI (2006) e 

na PNSP (2013) o planejamento dessas estratégias em conjunto com os idosos 

considerando-os coresponsáveis por sua saúde e segurança. Ademais, é dever do 

profissional de enfermagem exercer a profissão com responsabilidade, bem como 

proteger a pessoa sob seus cuidados de danos causados por imperícia, negligência e 

imprudência, como destacado pela Resolução do COFEN nº 311\2007.  

Para promoção de um cuidado seguro aos idosos no ambiente hospitalar a 

presença da equipe de enfermagem é fundamental e esta precisa estar qualificada para 

prestá-lo de modo distinto, construindo o conhecimento no campo do envelhecimento e 

direcionando para uma intervenção compreensiva, centrada na pessoa que envelhece e 

na avaliação das suas demandas (SILVA et al., 2009). Assim, conteúdos sobre 

segurança do paciente e cuidados gerontológicos precisam ser discutidos e 

desenvolvidos no decorrer dos cursos de formação e introduzidos pelos gestores no 

cotidiano das instituições de saúde.   

Nesse sentido, são referenciados nas falas de duas enfermeiras a realização de 

capacitação e orientação dos profissionais de enfermagem nas enfermarias quanto aos 

riscos do ambiente do cuidado e os modos de intervir para evitar incidente e foi 

enfatizado por uma técnica de enfermagem a realização recente de palestras sobre 
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segurança do paciente pela gestão hospitalar e a atuação do enfermeiro na coordenação 

dos cuidados aos idosos internados.  

 

[...] eu fiz treinamentos e reuniões com a equipe sempre chamando atenção 

pra essas questões dos riscos ao paciente aqui na enfermaria, né?! [...] eu 

entendo que a realização de cursos, de capacitação da equipe ajuda na 

redução desses riscos e a gente consegue enxergar isso melhor quando a 

gente avalia nossos indicadores de úlcera por pressão, de quedas, entende? 

(RUBI- enfermeira) 

 
[...] a gente também orienta aos técnicos para ter cuidado ao realizar os 

cuidados com os pacientes, para levar os idosos até o banheiro, evitar deixá-

los ir ao banheiro sozinho. (ÁGUA-MARINHA -enfermeira) 

 
Nós tivemos algumas palestras aqui no hospital sobre segurança do 

paciente recentemente, nada com foco no idoso não, assim segurança no 

geral [...] mas aqui na enfermaria eu vejo que as enfermeiros orientam 

quanto a vigilância do paciente idoso, pra não deixar ele ficar deambulando 

sozinho porque ele pode cair, essas coisas. (OPALA-técnica de enfermagem) 

 

Verificou-se que os profissionais de enfermagem consideram a execução de 

ações educativas com a equipe de saúde através de treinamentos, atualizações, palestras 

como uma importante estratégia para reduzir os riscos e os possíveis danos relacionados 

aos cuidados em saúde, o que contribui para qualificação da assistência e a manutenção 

da segurança da pessoa idosa hospitalizada.  

Para Cunha (2004) afirma que o grande diferencial para o profissional 

enfermeiro é a competência para educação de sua equipe durante o processo de 

supervisão das atividades diárias. A supervisão há muito tempo deixou de ser vista 

como a fiscalização do serviço de enfermagem, sendo contemplado como um processo 

educativo que tem como foco à motivação e à orientação dos supervisionados para que 

as atividades sejam realizadas com mais eficiência. 

Um estudo de revisão sistemática realizado por Weaver et al. (2013),  que 

buscou avaliar as intervenções realizadas para promover a cultura de segurança nas 

instituições hospitalares, identificou que o treinamento da equipe e os rounds 

interdisciplinares são evidenciados como fatores que contribuem para a promoção da 

cultura de segurança nos serviços de saúde, podendo aprimorar os processos de 

cuidados clínicos e sugerem melhorar os índices agregados de dano ao paciente. Esses 

resultados reforçam a necessidade de investimento tanto na formação dos profissionais 

da saúde em todos os níveis, quanto na educação permanente em saúde nas 

organizações.    
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O enfermeiro é quem coordena, comumente, os aspectos relativos à educação 

permanente nas instituições hospitalares que possuem este serviço, sendo a participação 

deste profissional nesse espaço importante, visto que ele está em contato direto com 

toda a equipe de enfermagem. Entretanto, para proporcionar segurança dentro do 

ambiente hospitalar, o enfermeiro também necessita receber capacitação nesta área do 

conhecimento, que está sendo gradativamente incorporada no cotidiano das instituições 

de saúde (SILVA; SEIFFERT, 2009; MATIELLO et al., 2016).  

Nesse prisma, buscar o aprimoramento com foco no cuidado à pessoa idosa e na 

sua segurança no ambiente hospitalar é essencial, sendo necessário que os gestores em 

saúde e os enfermeiros garantam e estimulem o processo contínuo de ensino-

aprendizagem sobre essa temática nos serviços de saúde, articulando a teoria/prática 

com as vivências diárias, possibilitando transformações na forma de prestar o cuidado a 

esses sujeitos mais vulneráveis. Entretanto, observou-se que existe um investimento da 

instituição quanto à capacitação na área de segurança do paciente sem ênfase nas 

vulnerabilidades da pessoa idosa hospitalizada.   

Com base nos conhecimentos dos profissionais acerca da segurança do paciente 

idoso no ambiente hospitalar e a compreensão de que o investimento nessa área 

contribui para a qualidade do cuidado nos serviços de saúde, foram destacadas nessa 

subcategoria as estratégias realizadas nas enfermarias pelos profissionais de 

enfermagem para redução dos riscos e possíveis danos á saúde desses sujeitos, sendo 

elas: a prevenção de quedas, mediante auxílio e acompanhamento dos idosos na 

realização das suas atividades, manipulação do ambiente externo (leito travado e grades 

elevadas, piso seco e instalação de barras de apoio nos banheiros), avaliação e 

sinalização do risco de quedas; a prevenção de lesões por pressão, através da avaliação 

do risco de lesão, mudança de decúbito, utilização de colchões pneumáticos, hidratação 

da pele, troca de fralda e tratamento das lesões para prevenção da evolução das feridas; 

a prevenção de EAM, a partir da identificação do paciente, medicação, dose, via e 

horário corretos; e a ampliação dos conhecimentos sobre os cuidados gerontológicos e a 

segurança desse paciente no ambiente hospitalar através de treinamentos, atualizações e 

palestras para a equipe de saúde. 

 A figura 5, a seguir, refere-se às estratégias de redução dos riscos à segurança 

do paciente idoso hospitalizado na perspectiva dos profissionais de enfermagem.  
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Figura 5: Estratégias de redução dos riscos à segurança do paciente idoso hospitalizado 

na perspectiva dos profissionais de enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2017. SANTOS, T.D. O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso 

hospitalizado: contribuições para a enfermagem. Niterói, 2017.  
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Em contraposição, três enfermeiros revelaram que essas medidas preventivas 

implementadas nas enfermarias ainda não focavam no paciente idoso hospitalizado e 

suas vulnerabilidades. O PNSP destaca a aplicabilidade dessas intervenções a todos os 

pacientes hospitalizados, realizando a avaliação dos riscos para determinadas 

complicações e a implementação de estratégias conforme a susceptibilidade dos sujeitos 

internados (BRASIL, 2013). 

As estratégias mencionadas pelos profissionais constituem três metas de 

segurança do paciente das seis instituídas pelo Ministério da Saúde no PNSP para a 

redução dos eventos adversos nos estabelecimentos de saúde, sendo a qualificação 

profissional para a melhora da assistência á saúde a principal finalidade do programa, 

perpassando por todas essas estratégias.    

Portanto, constatou-se que os profissionais de enfermagem compreendem o 

conceito de segurança do paciente e a presença de riscos e benefícios para a pessoa 

idosa no ambiente hospitalar identificando no seu campo de trabalho estratégias 

realizadas pela equipe de enfermagem para minimização dos riscos a essa clientela.  

Contudo, esses cuidados não são realizados de forma sistematizada e de acordo 

com as necessidades desses sujeitos, uma vez que não há uma avaliação integral e 

focada nesses sujeitos desde sua admissão até a alta hospitalar, do desconhecimento da 

existência de guias e protocolos institucionais para a redução dos riscos á saúde, da 

pouca atuação do serviço de educação permanente na capacitação para os cuidados 

gerontológicos expondo-os a práticas inseguras que podem interferir na integridade dos 

idosos e, consequentemente, na qualidade dos serviços prestados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo teve como objeto o ambiente do cuidado e a segurança do paciente 

idoso hospitalizado, objetivando analisar os riscos e benefícios do ambiente do cuidado 

ao cliente idoso hospitalizado na clínica médica e descrever o ambiente do cuidado ao 

idoso hospitalizado, bem como elaborar recomendações para a segurança do paciente 

idoso hospitalizado.  

 Os profissionais de enfermagem em sua maioria eram do sexo feminino, com 

idade entre 34 e 43 anos e média de 38, 5 anos, casados e enfermeiros. Quanto à 

formação e qualificação profissional, sete (70%) técnicos possuía graduação em 

enfermagem, 16 (66,66%) tinham especialização e seis (25%) possuíam mestrado.   

 Os idosos internados em sua maioria eram do sexo masculino, na faixa etária de 

60 a 70 anos e média de 71,2 anos, casados e com ensino fundamental incompleto. Os 

diagnósticos clínicos principais mais frequentes foram às doenças do aparelho 

circulatório, com a maioria dos idosos apresentando entre 01 e 03 comorbidades. Dentre 

os fatores de risco para a ocorrência de EA nos idosos internados destacam-se: falha na 

identificação dos pacientes, presença de dispositivos invasivos, polifarmácia, 

comprometimento sensorial e utilização de algum auxílio para deambulação. A maioria 

dos idosos internados apresentava histórico de quedas, ocorrendo apenas duas quedas na 

atual hospitalização. Quanto às lesões de pele, cinco (71,43%) apresentavam lesões por 

fricção e dois (28,57%) idosos possuíam UPP. 

 Após transcrição das falas dos participantes na íntegra, os dados foram 

categorizados, emergindo duas categorias: O ambiente do cuidado ao idoso 

hospitalizado, em que foi identificada a compreensão dos profissionais de enfermagem, 

idosos e familiares acompanhantes sobre o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado 

e as limitações e os elementos que facilitam a prestação dos cuidados de enfermagem e 

que possibilitam um ambiente mais seguro a essa clientela; e a Segurança no ambiente 

do cuidado ao idoso, em que foi identificado o conhecimento dos participantes sobre a 

segurança do paciente e as estratégias utilizadas pelos profissionais de enfermagem para 

redução dos riscos à segurança do paciente idoso hospitalizado.  

 Os participantes entendem que o ambiente do cuidado ao idoso hospitalizado 

deve ser isento de riscos, porém relatam dificuldades que os expõem a riscos como a 

infraestrutura física inadequada, quantitativo reduzido de profissionais de enfermagem, 

equipe despreparada para a assistência a pessoa idosa, ausência de familiares 
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acompanhantes ou suporte familiar insuficiente durante a internação, ausência de 

protocolos específicos e de enfermarias exclusivas para o atendimento ao idoso. Como 

facilidades do ambiente do cuidado e que tornam assistência mais segura destacam a 

infraestrutura adequada às necessidades dos idosos, disponibilidade de equipamentos e 

materiais médico-hospitalares suficientes e de boa qualidade, suporte familiar e 

comunicação interpessoal efetiva.   

 Os participantes apresentam conhecimentos diferenciados e ao mesmo tempo 

complementares sobre segurança do paciente, sendo destacados por ambos a 

necessidade da redução dos riscos em saúde, devendo ser estabelecido na instituição 

uma cultura de segurança, mediante a mobilização de conhecimentos científicos e 

habilidades técnicas, do trabalho em equipe, do cuidado centrado na pessoa, da inserção 

do paciente e familiar no planejamento das ações em saúde, como enfatizado pelos 

profissionais de enfermagem, além do estabelecimento de vínculo entre profissional-

paciente-família e da afetividade durante a realização dos cuidados, como 

complementado pela clientela idosa. 

 Além da compreensão sobre segurança do paciente, os profissionais de 

enfermagem destacaram em seus depoimentos a presença de riscos e benefícios para a 

pessoa idosa no ambiente hospitalar, sendo identificadas as estratégias realizadas pela 

equipe de enfermagem para minimização dos riscos a essa clientela, dentre elas: 

adaptação do ambiente (piso seco, barras de apoio nos banheiros, grades elevadas nos 

leitos e leito travado), aplicação de escalas de risco de quedas e úlceras por pressão, 

mudança de decúbito, utilização de colchão pneumático, hidratação da pele, 

identificação dos cincos certos na administração de medicamentos e realização de 

treinamentos e palestras para a equipe de enfermagem.  

 Entretanto, enfermeiros enfatizaram que esses cuidados ainda não são 

elaborados e implementados de acordo com as demandas dos idosos, muitas vezes 

havendo desconhecimento das particularidades dos idosos, dos protocolos institucionais 

e a pouca realização de capacitações que foque na avaliação integral do idoso e na 

segurança deste sujeito internado, o que torna essa clientela mais vulnerável aos riscos 

durante a prestação de cuidados.  

Assim, apesar dos profissionais de enfermagem no cenário de estudo contarem 

com domínio teórico sobre segurança do paciente, este não reflete práticas 

sistematizadas e focadas nas especificidades do paciente idoso, não havendo avaliação 
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dos riscos e de suas demandas no ambiente hospitalar, o que pode comprometer a 

integridade física, emocional e o declínio da sua funcionalidade global. 

 Os fatores limitantes do estudo foram o quantitativo reduzido de idosos 

pesquisados com a redução dos leitos de clínica médica na instituição e a demora no 

início da coleta de dados com os profissionais de enfermagem, devido a não aceitação 

de alguns sujeitos que já estavam saindo do hospital com o término do contrato de 

prestação de serviço.   

 A partir da análise das limitações do ambiente do cuidado ao idoso, que podem 

culminar em riscos à segurança do paciente idoso hospitalizado, recomenda-se a 

adequação das não conformidades estruturais, mediante orientações do enfermeiro 

gerontólogo para a realização das adaptações locais; solicitação de compra de cadeiras 

confortáveis para acomodação dos familiares acompanhantes; sensibilização dos 

profissionais de enfermagem a utilizarem biombos ao redor dos leitos durante a 

realização dos cuidados; adequação do dimensionamento da equipe de enfermagem, 

fundamentado na resolução COFEN n° 293/2004; realização da capacitação dos 

profissionais, abordando as particularidades e as demandas de cuidado paciente idoso, 

integrando ao conteúdo de segurança do paciente com foco nas vulnerabilidades desses 

indivíduos no ambiente hospitalar; elaboração de protocolos de enfermagem específicos 

para as necessidades da pessoa idosa; e criação e adaptação de uma enfermaria voltada 

para o publico idoso.  

Foi possível com este estudo promover a reflexão visando a conscientização dos 

profissionais de enfermagem, dos clientes idosos e seus familiares acompanhantes sobre 

a necessidade da criação de um ambiente do cuidado seguro ao idoso hospitalizado, 

além do incentivo a implementação de recomendações que resultem na promoção de 

práticas seguras que viabilizem uma assistência efetiva e livre de riscos durante o 

processo de hospitalização do cliente idoso. 

Cabe à Enfermagem, em especial ao enfermeiro, assumir o desafio de enfrentar e 

superar dificuldades e entraves institucionais e/ou políticos em busca de uma assistência 

resolutiva, que favoreça o alcance de indicadores de qualidade que possibilitem oferecer 

a clientela idosa um ambiente seguro e acolhedor que auxilie na promoção, recuperação 

e manutenção da saúde dos pacientes. Ressalta-se ainda a importância da Enfermagem, 

enquanto prática social, o que implica no compromisso e competência para promover 
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práticas seguras que possibilitem práticas efetivas e seguras à clientela nos diversos 

cenários do cuidado em saúde. 

Portanto, este estudo não se esgota aqui, mas abre perspectivas de investigações 

subsequentes sobre a temática, visando ampliar os conhecimento e debates sobre as 

avaliações e intervenções de Enfermagem acerca dos riscos do ambiente do cuidado ao 

idoso hospitalizado bem como em outros ambientes que atendem idosos em condições 

de fragilidade ou não. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(IDOSO\FAMILIAR-ACOMPANHANTE) 

 
Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Thayane Dias dos Santos 

O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso hospitalizado: contribuições para a 
enfermagem 

 
Título do Projeto: O Ambiente do Cuidado e a segurança do paciente idoso Hospitalizado: uma 

contribuição para a enfermagem 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 26299477 (21) 998077109 

Nome do Participante:___________________________________________________ 
Idade: ___________________ anos     R.G. ___________________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: “O Ambiente do 

Cuidado ao Idoso Hospitalizado: uma contribuição da enfermagem”, parte do projeto de pesquisa: 

“Hospitalização do idoso: perspectivas de intervenção do enfermeiro no processo de cuidado”, de 

responsabilidade das pesquisadoras: Thayane Dias dos Santos e Fátima Helena do Espírito Santo. Esta 
pesquisa tem como principal objetivo: Analisar os riscos e os benefícios do ambiente do cuidado ao 

cliente idoso hospitalizado. Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a 

ampliação dos conhecimentos em relação à atuação do Enfermeiro junto ao idoso hospitalizado, no que se 

refere aos riscos e benefícios do ambiente na saúde do idoso. O projeto de pesquisa, submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF, foi aprovado sem pendências, sob Número do Parecer 996.459, 

conforme preconizado na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

e será realizada mediante seu consentimento a partir deste termo. 

O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões:  

pesquisador;  

nome do entrevistado;  

colhidas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender aos fins da pesquisa 

após serem lidas e validadas pelos sujeitos;  

por desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a participação;  

 
Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e caso esteja de acordo, 

solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior deste documento. 

Atenciosamente, 

Thayane Dias dos Santos 

Eu, ___________________________________________________________________, RG 

nº_________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 Rio de Janeiro, RJ, _____ de ____________ de _______.  

 

________________________________________ 

Thayane Dias dos Santos 

_________________________________________ 
Assinatura do Participante 

_________________________________________ 

Testemunha 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM) 
 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Thayane Dias dos Santos 

O ambiente do cuidado e a segurança do paciente idoso hospitalizado: contribuições para a enfermagem 

 

Título do Projeto: O Ambiente do Cuidado e a segurança do paciente idoso Hospitalizado: uma 

contribuição para a enfermagem 
Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 26299477 (21) 998077109 

Nome do Participante:___________________________________________________ 
Idade: ___________________ anos     R.G. ___________________________________ 

Profissão: _________________    Especialização: _______________________          

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: “O Ambiente do 

Cuidado ao Idoso Hospitalizado: uma contribuição da enfermagem”, parte do projeto de pesquisa: 

“Hospitalização do idoso: perspectivas de intervenção do enfermeiro no processo de cuidado”, de 

responsabilidade das pesquisadoras: Thayane Dias dos Santos e Fátima Helena do Espírito Santo. Esta 

pesquisa tem como principal objetivo: Analisar os riscos e os benefícios do ambiente do cuidado ao 
cliente idoso hospitalizado. Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a 

ampliação dos conhecimentos em relação à atuação do Enfermeiro junto ao idoso hospitalizado, no que se 

refere aos riscos e benefícios do ambiente na saúde do idoso. O projeto de pesquisa, submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF, foi aprovado sem pendências, sob Número do Parecer 996.459, 

conforme preconizado na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde 

e será realizada mediante seu consentimento a partir deste termo. 

O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões:  

pesquisador;  

nome do entrevistado;  

colhidas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender aos fins da pesquisa 

após serem lidas e validadas pelos sujeitos;  

por desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a participação;  

 

Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e caso esteja de acordo, 
solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior deste documento. 

Atenciosamente, 

Thayane Dias dos Santos 

Eu, ___________________________________________________________________, RG 

nº_________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 

de pesquisa acima descrito. 

 Rio de Janeiro, RJ, _____ de ____________ de _______.  

 

________________________________________ 

Thayane Dias dos Santos 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante 
_________________________________________ 

Testemunha
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APÊNDICE D: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO
7
 

Clínica Médica HUAP 

 
Enfermaria: _____________                                                                                                                                                               Andar: _____ 

Data:__/___/____ 

Dimensão 

estrutural 

INDICADORES Conforme Parcialmente 

conforme 

Não 

conforme 

Comentários 

  Área externa a enfermaria: Escadas\ Rampas\ Elevadores 

 

    

 - Escadas: as escadas destinadas ao acesso dos pacientes as enfermarias 

têm largura mínima de 1,50 m e apresentam corrimão com altura de 80 cm 

a 92 cm do piso, e com finalização curva; 

- O piso de cada degrau das escadas são revestidos de material 

antiderrapante, não tem espelho vazado e são uniformes; 

    

Infra-

estrutura 

 

- Rampas: os locais de acesso de pacientes no hospital apresentam 

rampas(entrada\ entre pavimentos); 

- As rampas apresentam piso não escorregadio, de fácil limpeza e 

conservação, uniformes; 

    

                                                             
7 Esse roteiro foi elaborado com base nos seguintes autores: BRASIL (2003), ANVISA (2001), ANVISA (2005), ANVISA (2013), SANTOS (2011), CATTAI (2008), NIGHTINGALE 

(1989) .  
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- As rampas apresentam corrimão e guarda-corpo; 

 - Elevadores: o hospital apresenta elevador entre um pavimento e outro; 

- Apresenta elevador de transporte para macas; 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Infra-

estrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulações internas: as principais - largura mínima de 1,00m; 

secundárias - largura mínima de 0,80 m;  

 

    

- Circulações com largura maior ou igual a 1,50 m: corrimão dos dois 

lados; < 1,50m: corrimão em apenas um dos lados; 

 

    

-Os corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em cadeiras de 

rodas, macas ou camas tem a largura mínima de 2,0m; 

    

- Presença de luz de vigília permanente nos corredores;     

- Corredores sem obstáculos; 

 

    

-Deve haver um local específico para depósito de materiais de limpeza 

(ambiente de apoio obrigatório); 

    

-Local específico para depósito de equipamentos e materiais médico 

hospitalares (ambiente de apoio não obrigatório); 
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Infra-

estrutura 

 

 

 

 

 

 

 Banheiro: área mínima de 3,60 m
2
, com 1 bacia, 1 lavatório e 1 

chuveiro, não sendo permitido qualquer desnível em forma de degrau 

para conter a água, nem o uso de revestimentos que produzam brilhos e 

reflexos; Separado por sexo;  

    

-Cada enfermaria deve ter acesso a um banheiro, podendo este servir a no 

máximo duas enfermarias; 

    

-Portas: revestida de material lavável, vão livre com largura mínima de 

1,10m, com travamento simples sem o uso de trancas ou chaves (maçanetas 

em alavanca associado a puxador horizontal);  

-Portas se abrem para o interior do ambiente (para fora) ou são 

escamoteáveis; 

    

- As portas dos banheiros permitem a passagem de cadeiras de roda ou 

higiênicas; 

    

- Barras de apoio no boxe e na área dos sanitários;     

- Apresenta sistema de comunicação com a enfermagem; 

 

 

    

 Pisos: superfície regular e antiderrapante;     

 Pisos, paredes, teto e bancada lisos, sem frestas, de fácil higienização e 

resistente aos processos de limpeza, descontaminação e desinfecção; 
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 Há tubulações aparentes nas paredes e tetos. Se há estão protegidas em 

toda sua extensão por material resistente a impactos, lavagem e ao uso 

de desinfetantes; 

    

 Lavatórios\pias com torneiras de fechamento sem o comando das mãos 

com sabão, antisséptico e recursos para secagem das mãos nos 

sanitários e\ou corredores conforme recomendações da Comissão de 

Controle de Infecção em Serviços de Saúde. 

    

 Materiais e equipamentos básicos para o atendimento em situações de 

emergência e em local de fácil acesso; 

 

    

  Posto de Enfermagem: presença de um posto de enfermagem a cada 

30 leitos; 

    

 -Apresenta dimensão mínima de 6,0 m
2
     

- O posto de enfermagem possui instalações de água fria (HF) e elétrica de 

emergência (EE); 

 

 

 

    

 Enfermarias: presença de no máximo 6 leitos, com distância paralela 

mínima de 1 m.  

    

*Distância entre leitos e paredes:  

- cabeceira (inexistente); 

- pé do leito: 1,2 m; 
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- lateral: 0,5m; 

- A cada 30 leitos ou fração existem no mínimo um quarto para situações 

que requeiram isolamento; 

    

- A enfermaria possui campainha de alarme próximo aos leitos;     

-Enfermarias possuem iluminação natural;     

- Enfermaria possui luz artificial: Presença de luz de vigília na parede (50 

com do piso); iluminação geral em posição que não incomode o paciente 

deitado; iluminação de cabeceira no leito para leitura;  

    

-Enfermarias com ventilação adequada (natural- janelas abertas, permitindo 

a entrada de ar da área externa) e artificial (ventiladores e\ou 

condicionadores de ar) que possibilite conforto ao paciente; 

    

- Pontos de oxigênio, ar comprimido medicinal e vácuo próximo ao leito e 

de fácil acesso; 

    

- Leitos separados por barreiras físicas, mantendo a privacidade dos 

pacientes; 

    

-Presença de espaço para poltrona de acompanhante ao lado do leito ou 

presença de poltrona ao lado leito; 

 

    

- Lavatórios\pias com torneiras de fechamento sem o comando das mãos 

com sabão, antisséptico e recursos para secagem das mãos nas enfermarias 

conforme recomendações da Comissão de Controle de Infecção em 

Serviços de Saúde. 

    

- Existem precauções padronizadas e rotinas para isolamento do paciente; 
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 Sala de preparação de medicamentos (sala de serviços): 1 sala a 

cada 30 leitos e para cada posto de enfermagem com dimensão mínima 

de 5,7 m
2
 

    

-Os ambientes de preparo das medicações apresentam superfícies internas 

(pisos, paredes e teto) lisas, sem rachaduras, que não desprendam 

partículas, que sejam facilmente laváveis e resistentes aos saneantes; 

    

- A área física de preparo de medicações deve ser exclusiva para tal função;     

-A temperatura do local deve ser condizente com as condições necessárias 

para conservação e preparo dos medicamentos; 

    

- Os medicamentos devem estar protegidos da incidência da luz solar ou de 

fontes de calor; 

    

- Presença de termômetro na geladeira e registro das temperaturas em 

formulário próprio; 

    

  Sala de exames e Curativos: Apresenta 1 sala a cada 30 leitos (quando 

existir enfermaria que não tem subdivisão física entre os leitos); 

    

  Apresenta dimensão mínima de 7,5 m
2
     

  A sala possui instalações de: água fria, ar comprimido medicinal e 

elétrica de emergência; 
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Dimensão Prático- 

Assistencial 

INDICADORES Conforme Parcialmente 

conforme 

Não 

conforme 

Comentários 

 

 

 

 

 

Técnicas de Venopunção 

(AVP) 

 O profissional realiza a lavagem das mãos antes de separar o 

material e antes do contato com o paciente; 

    

 O profissional avalia os membros superiores do idoso para a 

seleção de uma veia adequada (primeira punção na porção 

mais distal da extremidade\observação de saliências); 

    

 O profissional utiliza cateteres menos calibrosos para auxiliar 

na redução do trauma relacionado à inserção;  

    

 O profissional realiza a antissepsia da pele adequadamente;     

 Realiza a fixação da veia de forma a evitar que haja 

deslizamento, uma vez que o idoso tende a perder tecido 

subcutâneo; 

    

 O profissional realiza a o curativo do AVP com fitas 

adesivas mais apropriadas para a pele do idoso; 

    

 Ocorre identificação do acesso com data e calibre do cateter;     

 O profissional realiza a observação diária dos acessos, 

atentando para as possíveis complicações (flebites e 

infecções); 
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 O profissional realiza a troca dos cateteres conforme o 

período proposto no protocolo institucional (máximo 72h), 

equipo bomba infusora (máximo 48h), microgotas (máximo 

72h).  

    

 

Preparo e administração 

dos medicamentos 

 No preparo e administração das medicações o profissional 

deve realizar a higienização das mãos; 

    

 Os profissionais que realizam o preparo e administração 

devem utilizar os EPIs necessários; 

    

 Desinfecção do ambiente, superfícies, ampolas e fracos de 

medicações; 

    

 As medicações de alta vigilância devem etiquetas de alerta e 

diferenciados e estar dispostos em locais separados dos 

demais medicamentos; 

    

 

 

 

 

 

Identificação do paciente 

 Identificação do paciente na pulseira de identificação, na 

prescrição médica e no rótulo do medicamento conforme 

estabelecido no Programa Nacional de Segurança do 

Paciente; 

    

 Na prescrição do paciente deve conter minimamente: nome 

do hospital, nome completo do paciente, número do 

prontuário, leito, serviço, enfermaria e andar; 

    

 Prescrição deve ser legível, digitadas, sem pauta, com 

descrição de informações importantes (alergia); 
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 Na pulseira de identificação deve ser utilizado no mínimo 

dois identificadores: nome completo, data de nascimento 

e\ou número do prontuário; 

    

 Devem ser utilizadas pulseiras para identificação de 

possíveis riscos; 

    

 Deve ocorrer a confirmação da identificação do paciente 

antes da realização de qualquer cuidado pelo profissional 

(perguntar o nome do paciente ao 

paciente\familiar\acompanhante e confirmar na pulseira e na 

rotulagem do material); 

    

 

Prevenção de Quedas 
 Utiliza-se alguma escala de avaliação de risco para queda;     

 Os idosos são avaliados quanto a risco de quedas na 

admissão hospitalar; 

    

 Os profissionais realizam medidas para prevenção de quedas 

para os idosos hospitalizados; 

    

 Ocorre notificação da ocorrência das quedas ao NSP;     

 

 

 

 

Prevenção de UPP 

 Os idosos são avaliados quanto a risco de desenvolvimento 

de UPP (fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco) ou 

UPP já instaladas na admissão hospitalar; 

    

 Utiliza-se alguma escala de avaliação de risco para UPP 

(Escala de Braden); 
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Dimensão Interpessoal INDICADORES Conforme Parcialmente 

conforme 

Não 

conforme 

Comentários 

 

 

Comunicação entre as 

equipes de saúde 

 Os profissionais devem registrar os resultados de exames, 

prescrição, medicamentos administrados, procedimentos 

realizados, dispositivos presentes nos pacientes e 

intercorrências ao longo do plantão; 

    

  A enfermeira deve realizar e registrar as prescrições dos 

cuidados de enfermagem; 

    

 Comunicação entre profissionais de enfermagem e outras 

equipes de saúde; 

    

 Comunicação entre profissionais de enfermagem e NSP; 

 

    

 

 
 O profissional de enfermagem deve utilizar uma linguagem 

clara, evitando termos técnicos; 

    

 Ocorre avaliação do risco para UPP durante o período de 

internação hospitalar; 

    

 Há um plano de cuidados específico para a prevenção de 

alterações cutâneas do idoso hospitalizado (inspeção diária 

da pele, hidratação, mobilização, ajustes nutricionais); 
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Comunicação entre equipe 

de enfermagem e cliente 

idoso\familiar\acompanhante 

 O profissional deve explicar lentamente e de forma clara 

para o cliente idoso o seu diagnóstico, os procedimentos a 

serem realizados, as medicações e as suas funções, avaliando 

a sua compreensão; 

    

 O profissional deve inserir o cliente idoso no planejamento 

dos cuidados de enfermagem (“Paciente pela Segurança do 

Paciente”) e também os familiares\ acompanhantes; 

 

    

 

Características gerais: O ambiente do cuidado seguro ao idoso hospitalizado deve ser arejado (janelas abertas permitindo a entrada do ar 

externo), com temperatura moderada, assegurando a entrada de ar puro, com iluminação adequada. Apresentar-se limpo, com infraestrutura e 

mobiliários em bom estado de conservação. Ambiente tranquilo, decorado com cores claras e paredes laváveis, sem odores desagradáveis e 

ruídos desnecessários de conversas e sussurros nos corredores e\ou nas enfermarias e outros ruídos que possam interferir no bem-estar do 

paciente e na comunicação entre profissional e paciente ou familiar\acompanhante.  

Observações do pesquisador:
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APÊNDICE E:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA (PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM)
8
 

 

 

DATA: -----\-----\----- 

 

Início: _________h.                                                  Término: _________h. 

Enfermaria:__________                                           Andar: _________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome (pseudônimo): __________________________________      

Sexo: ______________  

Idade: ______________  

Estado civil: ___________ 

Mantém contato periódico com pessoas idosas, fora do ambiente de trabalho? (   ) Sim  

(   ) Não. Se a resposta for positiva, qual o vínculo? ________ 

 

II - DADOS RELACIONADOS À FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

a) Possui nível superior? (   ) Sim      (   ) Não ____________  Ano de formação:______ 

b) Apresenta outra formação profissional? (   ) Sim      (   ) Não. Se a resposta for 

positiva, qual _______________ 

c) Durante a formação profissional você teve alguma disciplina que abordasse o 

envelhecimento, os cuidados gerontológicos e a segurança do paciente? (   )Sim (   )Não  

Se a resposta for positiva, quais as temáticas 

abordadas?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                             
8 Esse instrumento foi adaptado de SANTOS, A.C.S. A equipe de enfermagem e o 

cuidado ao idoso com insuficiência cardíaca: um estudo de caso no cenário de um 

hospital militar. Dissertação (Curso de Mestrado em Enfermagem). Rio de Janeiro (RJ)- 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa- Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2011.  
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d) Você apresenta alguma formação específica para o cuidado com o cliente idoso?  

(   ) Sim (  ) Não   

e) Qualificação profissional: 

Especialização (  ) ________________ 

Mestrado (  ) ____________________ 

Doutorado (   ) __________________ 

f) Possui algum curso na área de idoso (  ) Sim (  ) Não 

g) Possui algum curso na área de segurança do paciente (  ) Sim (  ) Não 

 

h) Qual a categoria profissional nesse hospital? _______________ 

i) Qual o tempo de atuação no setor? ________________ 

j) Possui outro emprego?  (   ) Sim   (  ) Não.  Se a resposta for positiva, qual a escala de 

serviço ______________ 

 

III- QUESTÕES DA ENTREVISTA 

a)  Fale o que você entende por segurança do paciente 

b) Fale como você entende que deve ser o ambiente do cuidado ao idoso 

hospitalizado. 

c) Fale sobre a hospitalização do cliente idoso nesta enfermaria 

d) Fale sobre os fatores que facilitam e dificultam a realização do cuidado de 

enfermagem ao cliente idoso hospitalizado. 

e) A equipe de enfermagem realiza algum procedimento para redução dos riscos à 

segurança do idoso hospitalizado aqui no HUAP? Qual (is) 

f) Fale sobre a comunicação da equipe de enfermagem com os demais profissionais 

de saúde, com os pacientes internados e com os familiares\acompanhantes. 

 

Impressões do Pesquisador: 
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APÊNDICE F:  

ROTEIRO DE ENTREVISTA (IDOSO\FAMILIAR-ACOMPANHANTE) 

 

DATA: -----\-----\----- 

Início: ___________h        Término: ___________h  

Enfermaria: _________      Andar: __________       Leito: _________ 

I) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: _____________________                                      Prontuário: ______________ 

Idoso  (   )                     Familiar (  ) __________           Acompanhante (  ) __________                      

Data de Nascimento: ____________ Idade: _______ Data da Internação: ___________ 

Estado Civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Divorciado   (   ) Viúvo 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

Diagnóstico Principal (idoso): __________________________________________ 

Antecedentes familiares (idoso): _________________________________________ 

Diagnóstico de déficit cognitivo (idoso): ____________________________________ 

 Identificação do paciente: (   )Sim    (  ) Não. Se a resposta for positiva, como é feita 

essa identificação? ____________________ 

 Realizou algum procedimento invasivo: (  ) Sim    (  ) Não. Se a resposta for 

afirmativa, qual _________________. 

 Apresenta dispositivos invasivos: (  ) CVD     (  ) SNG\SNE     (   ) AVP\AVC    (   ) 

Outros. Qual ____________________.  Esses dispositivos estão identificados e 

datados?  (   ) Sim      (   ) Não 

 Utiliza mais de 5 medicações?  (   ) Sim      (   ) Não  Se a resposta for positiva, 

quais ______________________________________________________________. 

 Apresenta lesões de pele (equimoses, púrpuras, lesões por adesivo, skin tears)?   

 (   ) Sim      (   ) Não   

 Apresenta úlcera por pressão?   (   ) Sim      (   ) Não 
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Caracterização das lesões de pele: 

Tempo de lesão: (  ) dias _______     (   ) meses_______     (   ) anos _______ 

Desenvolvida previamente ou durante a hospitalização______________________ 

Número de lesões: (  ) uma    (  ) duas     (  ) mais de duas 

Tipo de Lesão: _________________________________ 

 

Localização anatômica:  

 

Utiliza cobertura (s) para a lesão (  ) Sim    (  ) Não 

Se sim. Qual: _________________________________________________________________ 

Fotografia da Lesão (  ) Sim   (  ) Não 

 Refere queda anterior em ambiente hospitalar?  (   ) Sim      (   ) Não 

Utiliza algum dispositivo para auxiliar na marcha?  (   ) Sim      (   ) Não 

Apresenta comprometimento sensorial (tato, visão e\ou audição)?  (   ) Sim     (   ) Não    

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

a) Fale o que você entende por segurança do paciente 

b) Descreva o ambiente em que você ou idoso que você acompanha se encontra 

internado. 

c) Fale como você entende que deve ser esse ambiente do cuidado em que você ou 

seu familiar\acompanhante se encontra internado? 

d) Fale sobre o período de hospitalização nessa unidade de internação. 

e) Fale sobre os cuidados prestados pela equipe de enfermagem durante o período 

de internação nesta enfermaria. 

f) Fale sobre o relacionamento da equipe de enfermagem com os pacientes 

internados e com os familiares\acompanhantes. 

Impressões do pesquisador: 

Legenda: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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APÊNDICE G: RECOMENDAÇÕES PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 

IDOSO HOSPITALIZADO 

 

LIMITAÇÃO: Infraestrutura hospitalar inadequada ao atendimento ao idoso. 

 

DESCRIÇÃO:  

Área externa: Prédio principal sem rampas de acesso entre os pavimentos; escadas 

com revestimento antiderrapante em mal estado de conservação;  

Banheiro: piso do banheiro com desnível em um dos boxes, sem revestimento 

antiderrapante ou em mal estado de conservação; tubulações e fios expostos; sem 

nenhum meio (dispositivo) para comunicação com a enfermagem; presença de barras 

de apoio e elevação para assento sanitário apenas na CMF. Portas não laváveis, com 

abertura para o interior dos sanitários\boxes;  

Corredores: sem corrimão dos dois lados da parede e com obstáculos; 

Enfermarias: distância paralela entre os leitos e distância lateral entre os leitos e 

paredes menor que a recomendada; Ausência de um quarto para situações que 

requeiram isolamento; ausência de campainhas de alarme próximo aos leitos; posto de 

enfermagem descentralizado; espaço reduzido para poltronas de familiares 

acompanhantes; janelas sem grades; Ausência de iluminação de cabeceira;  

Sala de preparação de medicamentos: superfície de preparo (balcão de azulejo) com 

reentrâncias e que desprendiam partículas; tetos e paredes rachadas, não laváveis; fios 

expostos. 

 

RECOMENDAÇÕES: Adequação das não conformidades, mediante solicitação e 

liberação do serviço de engenharia hospitalar e atuação do enfermeiro gerontólogo 

fornecendo orientações para adequação e adaptação local.  

 

 

LIMITAÇÃO: Ausência de poltronas ou utilização de cadeiras desconfortáveis para 

familiares acompanhantes. 

 

DESCRIÇÃO: Nem todos os leitos em que havia idosos internados tinham poltrona 

disponível e na ausência dessas poltronas eram utilizadas cadeiras desconfortáveis no 

acompanhamento dos idosos internados. 

 

RECOMENDAÇÕES: Solicitar a compra de cadeiras confortáveis para acomodação 

dos familiares acompanhantes. 
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LIMITAÇÃO: Invasão da privacidade da pessoa idosa 

 

DESCRIÇÃO: Realização dos cuidados de enfermagem sem a utilização de barreira 

física (ex: biombos), de forma a manter a privacidade e a intimidade do cliente idoso.  

 

RECOMENDAÇÕES: Sensibilizar os profissionais de enfermagem a utilizarem 

biombos ao redor dos leitos durante a realização dos cuidados. 

 

 

LIMITAÇÃO: Sala de preparo de medicação com películas de proteção contra a luz 

solar em mal estado de conservação. 

 

DESCRIÇÃO: Os medicamentos estavam expostos à incidência de luz solar, uma vez 

que as películas de proteção das janelas estavam danificadas. 

 

RECOMENDAÇÕES: Solicitar a compra de novas películas de proteção que 

impedem a incidência de luz solar no ambiente. 

 

 

LIMITAÇÃO: Quantitativo reduzido de profissionais de enfermagem. 

 

DESCRIÇÃO: Término de contrato de profissionais de enfermagem, sem reposição 

imediata. Clínica médica com muitos idosos internados o que demanda maior 

necessidade de observação e cuidado por parte da equipe. 

 

RECOMENDAÇÕES: Adequar o dimensionamento da equipe de enfermagem, 

fundamentado na resolução COFEN n° 293/2004, que fixa e estabelece o quantitativo 

de profissionais necessários nas unidades assistenciais, através do sistema de 

classificação de pacientes (SCP). 

 

 

LIMITAÇÃO: Déficit de profissionais capacitados para prestação de cuidados a 

pessoa idosa. 

 

DESCRIÇÃO: Formação com pouco conteúdo na área de saúde do idoso e não 

realização de cursos e atualizações em cuidados gerontológicos. 

 

RECOMENDAÇÔES: Realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, 

abordando as particularidades e as demandas de cuidado paciente idoso, integrando ao 

conteúdo de segurança do paciente com foco nas vulnerabilidades desses indivíduos no 

ambiente hospitalar. 
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LIMITAÇÃO: Ausência de familiares acompanhantes ou falta de suporte aos seus 

entes queridos no ambiente hospitalar. 

 

DESCRIÇÃO: Presença de alguns idosos com dependência de cuidados 

intermediários, sem a presença de familiares realizando acompanhamento ou dando 

suporte mínimo aos idosos.   

 

RECOMENDAÇÕES: Informar a assistente social sobre a ausência de determinado 

familiar e atuar em conjunto com esta profissional buscando solucionar tal dificuldade. 

Incluir e incentivar o familiar acompanhante a participar do planejamento das ações de 

saúde da pessoa idosa, fornecendo orientações necessárias para o cuidado de modo a 

não sobrecarregá-lo.  

 

 

LIMITAÇÃO: Ausência de protocolos de enfermagem específicos para o atendimento 

das necessidades dos idosos hospitalizados. 

 

DESCRIÇÃO: As enfermarias não realizam atendimento apenas de pacientes idosos. 

 

RECOMENDAÇÕES: Elaborar protocolos de enfermagem específicos para as 

necessidades da pessoa idosa, com ênfase nos riscos do ambiente do cuidado e nas 

metas internacionais de segurança do paciente.  

 

 

LIMITAÇÃO: Presença de indivíduos de faixas etárias distintas na mesma enfermaria 

 

DESCRIÇÃO: As enfermarias não realizam atendimento apenas de pacientes idosos. 

 

RECOMENDAÇÕES: Criar e adaptar uma enfermaria voltada para o publico idoso, 

visto que estes apresentam demandas de cuidado diferenciadas dos indivíduos de outras 

faixas etárias, devendo ser realizado uma abordagem integral, com a atuação conjunta 

de uma equipe multiprofissional. 
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ANEXO A 

APROVAÇÃO DO CEP 

 


