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RESUMO 
 

Os objetivos desse trabalho são descrever a caracterização dos idosos hospitalizados em 
situação cirúrgica; descrever os diagnósticos de enfermagem encontrados nos idosos 
hospitalizados em situação cirúrgica; descrever a avaliação funcional dos idosos 
hospitalizados em situação cirúrgica; refletir sobre os modelos de atenção a saúde e os 
modelos assistenciais de enfermagem vigentes para os idosos hospitalizados nas clínicas 
cirúrgicas e refletir sobre um modelo gerontológico ideal para o atendimento ao idoso 
hospitalizado em situação cirúrgica. Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa. 
Os sujeitos de pesquisa foram 32 idosos com mais de 60 anos até o 5° dia de internação nas 
clínicas cirúrgicas feminina e masculina do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no 
período de Novembro de 2007 a Outubro de 2008. Os instrumentos utilizados foram MEEM, 
EDG, escalas de LAWTON, KATZ e realização da consulta de enfermagem. A partir destes 
foram determinados diagnósticos de enfermagem através da metodologia da NANDA. Como 
resultado tivemos que a maioria dos idosos 14 (44%) possuem idade entre 60 e 70 anos; 20 
(62%) idosos são do sexo feminino; 18 (57%)  possuem ensino fundamental incompleto; 26 
(81%) possuíam vínculo empregatício; 29 (81%) não possuíam atividade sexual; 20 (63%) 
possuíam atividade de lazer. Houve predomínio das doenças cardiovasculares e do câncer em 
relação às outras doenças e patologias clínicas. A maioria obteve resultado entre 19-25 no 
teste do MEEM; no teste do relógio 21 (66%) dos idosos obtiveram resultado igual a zero; 24 
(75%) idosos tiveram resultado menor ou igual a 12 no teste de EVP; 27 (84%) idosos 
apresentaram resultado abaixo de 6, no EDG; 20 (63%) idosos dependentes (resultado menor 
ou igual a 7) no teste do LAWTON e 11 (35%) idosos com A no Katz. Foram encontrados um 
número significativo de diagnósticos de enfermagem, 173. E 58 síndromes geriátricas. 
Concluímos com os dados que o modelo de atenção e de assistência de enfermagem prestados 
aos idosos nessas instituições não correspondem às necessidade e particularidades dessa 
população. Com isso foram realizadas algumas reflexões sobre um cuidado gerontológico 
amplo visando o bem estar e a qualidade de vida desses idosos. 
 
Palavras-chave: Idoso; Enfermagem Geriátrica; Enfermagem Perioperatória e Gerontologia; 
Enfermagem Perioperatória. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to describe the characterization of elderly hospitalized in the 
surgical situation, to describe nursing diagnoses in the elderly patients hospitalized in the 
surgical situation, to describe the functional evaluation of elderly inpatients in the surgical 
situation, reflect on the health care models and models existing nursing care for hospitalized 
elderly patients in surgical clinics and reflect on a model ideal for geriatric care in the 
hospitalized elderly surgical situation. This is a descriptive and quantitative study. The study 
subjects were 32 elderly over 60 years until the 5th day of hospitalization in male and female 
surgical clinics of the University Hospital (HUAP) in the period November 2007 to October 
2008. The instruments were MMSE, GDS, scales LAWTON, KATZ and implementation of 
nursing consultation. From these nursing diagnoses were determined using the methodology 
of NANDA. As a result we had the most seniors 14 (44%) are aged between 60 and 70 years, 
20 (62%) patients were female, 18 (57%) had incomplete primary education, 26 (81%) had 
formal jobs , 29 (81%) had no sexual activity, 20 (63%) had a leisure activity. There was a 
prevalence of cardiovascular diseases and cancer in relation to other diseases and clinical 
disorders. Most results obtained between 19-25 on the MEEM test, the test clock 21 (66%) of 
the elderly were a result of zero, 24 (75%) patients had results less than or equal to 12 in the 
test of PVS, 27 (84%) were aged below 6 results in the GDS, 20 (63%) elderly dependent 
(outcome less than or equal to 7) in test and LAWTON 11 (35%) in the elderly with Katz. We 
found a significant number of nursing diagnoses, 173. And 58 geriatric syndromes. We 
conclude with the data that the model of care and nursing care for the elderly in these 
institutions do not correspond to the needs and particularities of this population. With it were 
some thoughts on a wide geriatric care for the well being and quality of life of seniors. 
 
Keywords: Elderly; Geriatric Nursing; Perioperative Nursing. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Meu interesse pela temática teve inicio durante a participação, enquanto bolsista, no 

projeto de iniciação científica financiado pelo CNPq e FAPERJ “Atenção Integral à Saúde do 

Idoso internado em unidades clínicas e cirúrgicas: proposta de um modelo através dos 

princípios de enfermagem gerontológica”. A aproximação com as questões referentes às 

modificações fisiológicas e psicológicas do idoso, suas necessidades de atenção à saúde e a 

hospitalização do mesmo despertaram-me ao interesse em estudar as questões relacionadas à 

população idosa e os modelos de atenção e de assistência de enfermagem prestados a esses 

idosos. 

Uma das questões contidas no projeto me chamou atenção, por me fazer compreender 

que a população idosa possui especificidades e suas necessidades de saúde são diferenciadas. 

Isso devido às modificações decorrentes do processo de envelhecimento, mostrando que esses 

idosos exigem atenção particularizada e integral, bem como profissionais qualificados e 

capacitados a lidar com os mesmos, sobretudo quando este idoso se encontra hospitalizado. 

De acordo com Eliopoulos (2005) o processo de hospitalização do idoso ocorre 

geralmente quando os procedimentos diagnósticos e as ações terapêuticas indicam a 

necessidade de um atendimento especializado ou de um monitoramento freqüente. 

O indivíduo quando necessita ser hospitalizado tem como objetivo a recuperação 

plena. Para que isso ocorra torna-se fundamental que tudo durante a hospitalização gire a 

favor disso. Para tanto é necessário um ambiente favorável, confortável e seguro, para que 

sejam alcançados os objetivos de promoção e recuperação da saúde do cliente (WEYDT et al, 

2004).  

Os mesmos autores afirmam que a associação entre a redução da reserva fisiológica e 

a capacidade de adaptação a meios não familiares coloca estes pacientes em risco de 
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complicações e perda funcional progressiva, com maior risco de complicações médicas e 

iatrogênicas, havendo na hospitalização um impacto negativo na capacidade funcional.  

A capacidade funcional pode ser definida como a capacidade de se manter as 

habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma 

(GORDILHO et al, 2000). A autonomia é definida por Papaléo Netto (2006) como a 

capacidade de decisão, de comando. 

Com isso podemos entender que a qualidade nos serviços de saúde e nos cuidados 

prestados ao idoso é primordial não só para sua recuperação, mas também para a diminuição 

do tempo de hospitalização dos mesmos, bem como para a diminuição das re-internações e 

complicações. 

Reforçando essa idéia Veras (1994) discorre que existe a necessidade de se examinar a 

qualidade dos serviços se saúde disponíveis para os idosos, pois a proporção de pessoas que 

retornam para uma segunda visita a um serviço de saúde dentro de um período curto é grande, 

sendo também extraordinariamente alta a taxa de internação em um período de três meses.  

É necessário, portanto que as ações de saúde oferecidas ao idoso hospitalizado sejam 

realizadas com o propósito de minimizar ao máximo o tempo de internação e visitas 

recorrentes ás unidades de saúde, buscando atingir as diretrizes que levam á saúde e bem-estar 

do mesmo. 

A gerontologia, segundo Berger e Mailloux-Poirier (1995, p. 2), constitui o estudo do 

processo do envelhecimento sob todos os aspectos. Estuda a vivência dos homens e mulheres 

que envelhecem e interessa-se tanto pelas pessoas saudáveis como doente. 

A enfermagem gerontológica é definida como o campo da enfermagem que se 

especializa no cuidado dos idosos. A enfermeira gerontológica pode ser uma especialista ou 

uma generalista que oferece cuidado de enfermagem abrangente para pessoas idosas ao 

combinar o processo de enfermagem básico de histórico, diagnóstico, planejamento, 

implementação e evolução com o conhecimento especializado sobre o envelhecimento 

(SMELTZER; BARE, 2006) 

Esta torna-se uma necessidade de atuação do enfermeiro, em resposta aos fenômenos 

apresentados, e supõe a composição de uma especialidade do conhecimento e da prática de 

enfermagem, fundamentada nos conhecimentos provenientes da enfermagem geral, da 

geriatria, e da gerontologia (GONÇALVES e ALVAREZ, 2002).  

Portanto, a gerontologia é uma disciplina relativamente recente, e o seu 

desenvolvimento desenrola-se de forma complexa e com múltiplas facetas, ligadas a varias 
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disciplinas tais como a filosofia, as ciências políticas, a psicologia, a sociologia, e a história. E 

a enfermagem gerontológica não deve perder de vista, a necessidade de se apoiar nas bases 

sólidas constituídas pela nossa área de conhecimento (BERGER, 1995, p. 10). 

Berger e Mailloux-Poirier (1995, p.05) afirmam que o estudo científico dos cuidados 

em gerontologia tem por objetivo ‘utilizar todos os conhecimentos sobre o processo de 

envelhecimento a fim de determinar os cuidados e os serviços que visem a saúde, a 

longevidade e a autonomia do idoso’. Portanto estudar o idoso internado na perspectiva 

gerontológica implica em reunir os elementos do exercício de enfermagem em cuidados de 

longa duração, ou seja, os princípios: da continuidade, da abordagem global, da avaliação 

completa, da participação do cliente e dos seus familiares, e de uma qualidade de cuidados a 

todos os níveis de intervenção – a promoção da saúde, a prevenção, o tratamento e a 

readaptação.  

Para isso os modelos de atenção à saúde ou modelos assistenciais devem desenvolver 

ações voltadas para a realização desses objetivos. Estes têm sido definidos como combinações 

tecnológicas utilizadas pela organização dos serviços de saúde em determinados espaços-

populações, incluindo ações sobre o ambiente, grupos populacionais, equipamentos 

comunitários e usuários de diferentes unidades prestadoras de serviços de saúde com distinta 

complexidade (PAIM, 2006).  

Além disso, a atenção prestada ao cliente idoso deve utilizar-se da família para que o 

cuidado seja próximo e continuado. 

Papaleo Netto (1996,p.) afirma que a base e a raiz da estrutura social é a família e por 

isso pode-se inferir que o estudo do relacionamento do idoso com a família é de primordial 

importância no estudo das peculiaridades da vida e da saúde nesta fase da vida. 

Entendemos que a participação da família no cuidado ao idoso hospitalizado otimiza 

os resultados que pretendem ser alcançados, dando ao profissional de saúde, sobretudo ao 

enfermeiro um recurso a mais na promoção da assistência do mesmo. 

De acordo com Papaleo Netto (1996), a família pode, com precisão, ser considerada o 

habitat natural da pessoa humana e como o conceito de saúde da Organização Mundial de 

Saúde, órgão da ONU, a caracteriza como o estado de bem-estar físico, psíquico e social, 

torna-se fácil perceber que para caracterizar o idoso será imprescindível a caracterização de 

sua situação familiar, sem a qual nosso diagnóstico de saúde será grandemente empobrecido. 

Para Alves (2005) na literatura antropológica e sociológica a definição de família não 

se restringe ao grupo domiciliar, pois os laços de família extrapolam o domicílio, a cidade e 

até o país. Nessa perspectiva de estudo, uma família engloba pessoas com diferentes graus de 
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parentesco, definidos a partir da descendência/ascendência sangüínea, ou através do 

casamento e da adoção. 

Assim meu interesse em me aprofundar nos estudos para entender a realidade 

encontrada hoje nas unidades de internação hospitalares onde os profissionais atuam de forma 

a prestar uma assistência visando à doença, e que na maioria das vezes não corresponde às 

necessidades específicas apresentadas pela pessoa idosa, numa perspectiva gerontológica, 

cresceu mais. 

Portanto, nossa problemática se centra em entendermos, uma predominância do 

paradigma biomédico na assistência hospitalar, com um desenho institucional por 

especialidades médicas destinadas a tratamento de doenças e essas divididas por 

especialidades, e, podendo esse ser uma pessoa com mais de 60 anos, corremos o risco de 

dispensá-los atualmente, uma atitude carregada por mitos e estereótipos do envelhecimento, 

como impotente, dependente, solitário e outros (BERGER, 1995, p. 65). Assim, o desenho 

atual das clínicas hospitalares pode não permitir distinguir as especificidades e necessidades 

que o idoso apresenta.   

Visto isso buscar a independência e autonomia nos idosos constitui fator fundamental 

que para ser concretizado depende de modelos assistenciais que valorizem essas 

especificidades e potencialidades, com a realização de um cuidado gerontológico por parte 

dos profissionais de saúde e, sobretudo pelos enfermeiros, que são os que mais tempo passam 

com esses idosos e seus familiares e que mais cuidados diretos realizam durante a 

hospitalização do mesmo.  

 

1.1 Questões Norteadoras 

 

Qual a caracterização da clientela idosa atendida nas clínicas cirúrgicas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP)? 

O modelo assistencial proposto nas clínicas cirúrgicas atende ao cuidado de 

enfermagem gerontológica? 

 

1.2 Objetivos 

 

• Descrever a caracterização dos idosos hospitalizados em situação cirúrgica. 

• Descrever os diagnósticos de enfermagem encontrados nos idosos hospitalizados em 

situação cirúrgica 
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•  Descrever a avaliação funcional dos idosos hospitalizados em situação cirúrgica 

•  Refletir sobre os modelos de atenção a saúde e os modelos assistenciais de 

enfermagem vigentes para os idosos hospitalizados nas clínicas cirúrgicas 

•  Refletir sobre um modelo gerontológico ideal para o atendimento ao idoso 

hospitalizado em situação cirúrgica.  
 

1.3 Justificativa 

 

É notório o crescimento da população idosa no Brasil, como em outros países em 

desenvolvimento, o aumento da população de idosos representa um fenômeno crescente e 

vertiginoso, ocorrido em virtude da queda dos índices de fecundidade, e em parte pelo 

aumento da expectativa de vida. A população formada por indivíduos com mais de 60 anos 

está estimada em 17,7 milhões, e, a cada ano, 650 mil novos idosos são adicionados à 

população brasileira (IBGE, 2004).  

O que, por um lado, foi um ganho para a sociedade, isto é, a possibilidade de se viver 

mais, por outro, tornou-se um desafio, pois esse aumento trouxe uma maior incidência de 

doenças crônicas não-transmissíveis. Pois juntamente com a transição demográfica soma-se a 

transição epidemiológica, ocasionando um incremento das doenças crônico-degenerativas no 

perfil epidemiológico da população.  

Partindo desta premissa decidimos estudar o idoso hospitalizado frente à atenção que 

lhe é prestada, pois a mudança no perfil epidemiológico possui estreita relação com o 

aumento dos custos hospitalares com internações, configurando ainda um desafio para as 

autoridades sanitárias, principalmente no que tange à implantação de novos modelos e 

métodos assistenciais, para o enfrentamento do problema, entendendo que a implementação 

de um cuidado ‘hospitalocêntrico’ não atende as demandas do idoso e sua família, o que 

acarreta aumento no consumo dos serviços de saúde, no numero de re-internações 

hospitalares, no número de dias de internação e, no abandono no hospital. Os dados dos 

custos com os idosos no Brasil estima-se que seja de 37,8% em relação as demais faixas 

etárias (ROUQUAYROL, 2004; SAYEG e MESQUITA, 2006; DIOGO, 2007; COSTA, 

MENDOÇA e ABIGALIL, 2006).  

A literatura aponta para uma concentração de estudos “o uso de abordagem 

funcionalista, que buscam a eficiência e eficácia assumindo atitudes prescritivas frente ao 

idoso” (CALDAS, 2004, p.409), a mesma autora coaduna com o estudo dos protocolos 

“importantes para que a prática esteja bem fundamentada cientificamente”, e nessa 
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perspectiva lançarmos esforços para realização desse estudo, visando contribuir com uma 

lacuna no conhecimento da enfermagem gerontológica, visando uma atenção ao idoso como 

pessoa, um ser que necessita de um cuidado integral, não o focando pela doença e / ou 

incapacidade. 

Em se tratando de hospitalização, observa-se diariamente que o número de idosos tem 

aumentado nesses serviços de atendimento agudo. Conforme cita Eliopoulos (2005), 

aproximadamente 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas com mais de 60 anos 

e de todos os dias de internação hospitalar, 25% são usados por pessoas acima de 75 anos. Por 

possuírem um déficit na reserva psicológica e menor capacidade de compensar-se e adequar-

se às mudanças fisiológicas, os idosos têm um maior risco para o desenvolvimento de 

infecções, demências, quedas e desnutrição, que coincidentemente, são as principais causas de 

hospitalização.  

Em sua maioria, o idoso apresenta menos problemas agudos que os mais jovens, tendo 

um menor índice de mortalidade por esses problemas. Ainda assim, quando adquirem 

problemas agudos, necessitam de mais cuidados e períodos maiores de recuperação. As 

doenças crônicas são os principais problemas apresentados pela população na terceira idade e 

geralmente elas causam limitações nas atividades de cuidados pessoais em 49% dos 

indivíduos idosos e déficit na administração das atividades de casa em 27% (ELIOPULOS, 

2005).  

Esses dados mostram que as doenças crônico-degenerativas associadas a problemas 

que interferem no equilíbrio fisiológico, psicológico e/ou social levam, em muitos casos, em 

perda da capacidade funcional, fator esse que implica não só na saúde da pessoa idosa, mas 

também na sua qualidade de vida. 

Portanto na população idosa muito mais importante do que a presença de doenças 

crônico-degenerativas está a presença de incapacidades funcionais. Isso em consideração ao 

alto índice das doenças crônico-degenerativas na população idosa estima-se que 85% dos 

idosos apresentem pelo menos uma doença crônica, e destes, pelo menos 10% possuem, no 

mínimo, cinco afecções concomitantes. Portanto não sendo o melhor parâmetro avaliador do 

estado de saúde dos idosos, sendo importante conceituar que quando trabalhamos com 

capacidade funcional passamos a diretamente estar ligado ao conceito de qualidade de vida 

proporcionada a estes idosos (RAMOS, 2002).  

O conceito de qualidade de vida está relacionado à auto-estima e ao bem-estar pessoal 

e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o 

estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, 
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o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade (VECCHIA  et al 

(2005). 

Assim, em gerontologia, a capacidade funcional significa um importante indicativo de 

qualidade de vida do idoso e bem-estar. Os vários tipos de doenças surgem então com 

ocorrência destacada entre as doenças crônico-degenerativas, principalmente por seu grau de 

comprometimento na capacidade funcional dos idosos, aumentando o risco de dependência do 

idoso de cuidados, e, portanto, a necessidade de prestação de cuidados (RAMOS, 2002; 

DIOGO,2004 ; DUARTE, 2004).  

 

1.4 Relevância do estudo 

 

Do ponto de vista científico, este estudo promove a discussão do tema e o estímulo à 

produção de trabalhos na área. Trabalhar a hospitalização de idosos relacionada à assistência 

prestada ao mesmo significa fator de grande relevância, visto que o resultado desta assistência 

implicará nas condições de saúde deste idoso e, sobretudo, em sua qualidade de vida. Os 

problemas advindos com o idoso quando são identificados em sua hospitalização e sofrem 

intervenção de uma equipe multiprofissional, e quando esta trabalha também na identificação 

de riscos durante a mesma e atua de forma a preveni-los, está contribuindo de forma positiva e 

satisfatória para levar à independência e à autonomia do idoso e assim contribuindo para o 

bem estar do mesmo. 

Da mesma forma este trabalho também se torna relevante para o ensino de alunos, pois 

pelos fatores citados a cima, percebemos a importância de esses idosos possuírem um trabalho 

de continuidade quando recebem alta hospitalar e vão para seus domicílios. Assim torna-se 

importante que as atividades de intervenção também contem com a participação dos 

familiares e acompanhantes, sempre que possível e sejam realizadas também com foco 

educativo, não só para os idosos, mas também para esses familiares e acompanhantes.  

Quanto à relevância social do estudo, podemos afirmar que o mesmo não tem a 

pretensão de esgotar todas as discussões referentes à temática, mas sim de ser mais um 

contribuinte no cuidado de enfermagem à pessoa idosa, principalmente àquelas que se 

encontram hospitalizadas, agindo de forma a prevenir possíveis complicações, possibilitando 

conseqüentemente, uma redução dos gastos com internações e reinternações; e na promoção 

da atenção ao idoso hospitalizado, tanto pelos profissionais da área de saúde, quanto pelos 

familiares e cuidadores, permitindo assim uma melhor qualidade de vida para os idosos, bem 

como aos que o acompanham.   



 

 

 

 

 

 

2-REVISÃO DE LITERATURA: 

 

2.1- Políticas de Atenção a Saúde da Pessoa Idosa: 

 

Ao se tratar de atenção à saúde da pessoa idosa, a finalidade principal é conseguir 

manutenção de um bom estado de saúde, para que essa pessoa possa alcançar um máximo de 

vida ativa, no ambiente em que está inserida, juntamente com sua família, com autonomia e 

independência física, psíquica e social. Portanto, participar ativamente de um contexto, de 

preferência familiar, e manter-se com autonomia é essencial para as pessoas idosas, além de 

contribuir para a saúde e bem estar (SANTOS et al, 2008). 

Para se alcançar essas metas é de fundamental importância que o idoso tenha uma 

assistência de saúde que vise a realização desses objetivos e para isso torna-se necessário 

rever a evolução das políticas de atenção a saúde ao mesmo, com vistas a conhecer os direitos 

que esse idoso tem e os deveres das unidades de atenção à saúde para com esses idosos.  

As conquistas relacionadas à saúde conseguidas pela população idosa através da 

Constituição Federal de 1988 e da Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) constituíram 

fator importantíssimos para a criação de políticas que garantissem melhorias para o acesso e 

qualidade dos serviços de saúde, embora ainda não seja o ideal. 

Concomitantemente à regulação do SUS, ocorreu a organização do país com o propósito 

de responder às crescentes demandas de sua população que envelhece. 

O direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na Constituição 

Federal de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Por esse direito, entende-se o acesso universal e equânime 
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a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade 

da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população e 

dos indivíduos. Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei nº 8.142, 

de 28 de dezembro de 1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área de saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991, 1993 e 1996, 

que, por sua vez, regulamentam e definem estratégias e movimentos táticos que orientam a 

operacionalidade do Sistema (BRASIL, 2006). 

Esses podem ser considerados os precursores do direito à saúde da pessoa idosa, 

possibilitando à criação de políticas que foram impulsionadas pelo aumento dessa população 

no país e conseqüentemente de suas necessidades particularizadas.  

Com o surgimento e regulamentação da Política Nacional do Idoso, as pessoas idosas 

passaram a fazer parte dos grupos prioritários de investimentos no desenvolvimento da saúde. 

Esta teve início por meio de ações estabelecidas na Lei n.º 8842/94 e Decreto n.º 1.948/96, 

tendo como objetivo assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando o seu 

direito à saúde nos diversos níveis de atendimento (SANTOS et al, 2008). 

A partir dai foram sendo elaboradas e regulamentadas outras políticas que garantissem 

melhores condições para a qualidade de vida e saúde da pessoa idosa. 

O desafio está na realização efetiva dos objetivos dessas leis e seus decretos, pois o que 

vemos na realidade está muito longe daquilo que foi proposto para possibilitar a autonomia, 

independência e inserção na sociedade para esses idosos.  

Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do Idoso, a 

qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, relacionados ao tema 

promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e atividades na conformidade 

das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Essa política assume que o principal 

problema que pode afetar o idoso seria a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das 

habilidades físicas e mentais necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais 

da vida diária (BRASIL, 2006). 

Ainda em Brasil (2006) consta que em 2002, foi proposta a organização e a implantação 

de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS, de 2002), 

tendo como base as condições de gestão e a divisão de responsabilidades definida pela Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS). Como parte de operacionalização das redes, são 
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criadas as normas para cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso 

(Portaria nº 249/SAS/MS, de 2002). 

Santos (2008) descreve que em 2003 foi instituído o Estatuto do Idoso, por meio da Lei 

n.º 10.741, que assinalava a obrigação do Estado de garantir á pessoa idosa a proteção à vida e 

à saúde por meio da efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento 

saudável, em condições de dignidade. Mostra-se imprescindível a criação de estratégias de 

reformulação das ações de saúde oferecidas aos idosos para que essas proposições vão de 

encontro às necessidades encontradas nessa população. 

Afirmando essa necessidade de reformulação para a real efetivação, em Brasil (2006) 

encontramos a seguinte afirmação: 

 

 
Assim, embora a legislação brasileira relativa aos cuidados da população idosa seja 

bastante avançada, a prática ainda é insatisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso e 

seu uso como instrumento para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da 

Estratégia Saúde da Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em 

situação de grande vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes 

Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI). 

 

 

Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o documento 

das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a 

saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de 

governo sendo apresentada uma série de ações que visam, em última instância, à 

implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso 

(BRASIL, 2006). 

O Pacto pela Vida definiu seis prioridades, entre estas, a saúde do idoso com as 

diretrizes: promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral e integrada á saúde 

da pessoa idosa; estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

implantação dos serviços de atenção domiciliar; acolhimento preferencial em unidades de 

saúde, respeitando o critério de risco; fortalecimento da participação social; formação e 

educação permanente dos trabalhadores de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 

divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

trabalhadores de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção da cooperação nacional e 
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internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; apoio ao desenvolvimento 

de estudos e pesquisas (SANTOS et al, 2008). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, instituída pela Portaria nº 2.528 de 19 

de Outubro de 2006, surgiu em atendimento ao Pacto pela Saúde, como reestruturação da 

Portaria nº 1.395/99. Sua finalidade seria recuperar, manter e promover a autonomia e 

independência da pessoa idosa, por meio de medidas individuais e coletivas de saúde, em 

consonância com os princípios do SUS. O conceito de saúde para a pessoa idosa se traduz 

mais pela sua condição de autonomia e independência do que pela presença ou ausência de 

doenças (SANTOS, 2008; BRASIL, 2006). 

Para que as ações previstas nos textos dessas políticas se tornem evidentes e tenham 

resolutividade para os idosos nos serviços de saúde seria necessário que os responsáveis pela 

gestão desses serviços (os governos federal, estadual e municipal) atuassem em articulação 

com o propósito de implementar e fiscalizar essa ações e que os profissionais também 

desempenhassem suas funções de forma articulada e visando o paciente idoso de forma 

integral, proporcionando assim qualidade de vida e  bem-estar do mesmo. 

 

 

2.1  Modelos Assistenciais em Saúde 

 

O modelo assistencial diz respeito ao modo como são organizadas, em uma dada 

sociedade, as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. 

Ou seja, é uma forma de organização e articulação entre os diversos recursos físicos, 

tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma 

coletividade (JÚNIOR; ALVES, 2007). 

As tecnologias em saúde são classificadas em três categorias: tecnologia dura, 

relacionada a equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e estruturas organizacionais; leve-

dura, que compreende todos os saberes bem estruturados no processo de saúde; e a leve, que 

se refere às tecnologias de relações, de produção de comunicação, de acolhimento, de 

vínculos, de autonomização.(SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

 Afirma também Paim (2003, p. 567) que modelos assistenciais ou modelos de atenção 

têm sido definidos como combinações tecnológicas utilizadas pela organização dos serviços 

de saúde em determinados espaços-populações, incluindo ações sobre o ambiente, grupos 

populacionais, equipamentos comunitários e usuários de diferentes unidades prestadoras de 
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serviços de saúde com distinta complexidade (postos, centros de saúde, hospitais etc.). Nesse 

sentido, não devem ser entendidos como um padrão.  

É possível observar com esses conceitos que os modelos assistenciais vão determinar 

os resultados de saúde da população e, conseqüentemente, sua qualidade de vida, decorrente 

das ações que são realizadas dentro das diversas unidades de saúde com vistas ao(s) 

modelo(s) adotado(s).  

Também através desses conceitos percebemos que o modelo ou os  modelos adotados 

devem seguir as especificidades da população atendida e assim não devem ser, como já 

mencionado, únicos e padronizados, por isso a importância de se conhecer o perfil da 

população para a qual se destinará a assistência à saúde. 

 Da mesma forma como o perfil populacional modifica de um território para outro, as 

necessidades de saúde também serão diferenciadas nos diferentes locais de atenção à saúde, 

assim sendo dada população exigirá das unidades de saúde da sua região medidas condizentes 

às características da mesma.  

No Brasil, diversos modelos foram desenvolvidos em momentos diferentes da história. 

A modificação de um modelo e adoção de outros desde a antiguidade até os dias atuais 

também se deu através das mudanças no período histórico e a partir das necessidades e 

reivindicações feitas por determinados setores da sociedade, passando por modelos que 

visavam só o indivíduo, ou classes de trabalhadores, ou parte de um coletivo, ou mesmo a 

toda a população, mas de forma que não atendia à todas as questões relacionadas a saúde, 

enfatizando somente as questões biomédicas. 

Atualmente no país os modelos vigentes constituem os hegemônicos, impulsionados 

pela lógica capitalista e os alternativos. Os primeiros (hegemônicos) estão representados 

fundamentalmente pela concepção médica assistencial privatista e os segundos (alternativos) 

por propostas alternativas que contemplem os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Paim (2003, p.568-569) afirma que o modelo hegemônico médico-assistencial 

privatista se baseia na organização dos serviços em conformidade com a demanda espontânea, 

onde o usuário procura o atendimento de acordo com o seu sofrimento e/ou conhecimento 

quanto às questões de saúde/ doença. Constitui um modelo que se volta essencialmente para a 

cura do corpo doente.  Além de não atender aos clientes de forma integral, este modelo 

restringe-se a atender à demanda da população que por alguma desestabilidade se considera 

doente e assim procura os serviços de saúde para tratar daquela tal desordem. Esse modelo 

também leva às unidades de saúde a se preocuparem somente em manter em funcionamento 

atendimento correspondente e suficiente à demanda encontrada. 



 24 

O mesmo autor aponta ainda, que o modelo assistencial sanitarista representa uma 

forma complementar ao anterior, onde as instituições públicas atendem às necessidades de 

saúde da população, através de campanhas sanitárias e programas de saúde pública. E, tanto 

as campanhas sanitárias como os programas de saúde se desenvolvem através de 

administração única e verticalizada. Este também deixa a desejar em relação a integralidade 

da atenção e não estimula a descentralização na organização dos serviços. 

Ambos os modelos não incluem em suas medidas a visão ampliada de saúde como 

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde que dispõe “Saúde é o estado do mais 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade” 

(SCLIAR, 2007). 

Por outro lado, os modelos assistenciais alternativos vêm sendo pensados e 

experienciados visando uma mudança de lógica de atenção, baseada nas necessidades de 

saúde da população, as quais são identificadas mediante estudos epidemiológicos, com uma 

oferta organizada de serviços planejados, a partir dos referenciais de territorialização, 

integralidade de atenção e impacto epidemiológico.  

Ao contrário do modelo anterior, o planejamento das ações envolve um processo 

descentralizado onde as instituições de saúde devem garantir certa racionalidade na utilização 

dos recursos disponíveis, o alcance dos objetivos definidos e a participação de segmentos 

sociais interessados. As idéias desse modelo são ilustradas pelas experiências de vigilância em 

saúde, ações programáticas em saúde e cidades saudáveis, entre outras (PAIM, 2003). 

 Esses modelos incluem em suas propostas o atendimento à demanda espontânea, bem 

como realiza a busca ativa de casos e busca promover o respectivo controle na comunidade. 

Assim as ações de saúde estarão voltadas ao indivíduo e sua doença, bem como para os 

fatores direta e indiretamente ligados a essa doença e todo esse conjunto dentro da 

comunidade do mesmo, realizando assim ações de promoção, recuperação, proteção e 

reabilitação, visando também os grupos vulneráveis atuando de forma a protegê-los. 

Cabe ressaltar que a efetivação das propostas de ação dos modelos assistenciais 

alternativos é pouco presente na maior parte dos territórios, até mesmo porque outros modelos 

se encontram presentes e predominam na maior parte dos mesmos. Silvestre e Neto (2003) 

destacam que o modelo assistencial ainda forte no país é caracterizado pela prática médica 

voltada para uma abordagem biológica e intra-hospitalar, associada a uma utilização 

irracional dos recursos tecnológicos existentes, apresentando cobertura e resolubilidade baixas 

e com elevado custo. Dessa forma, gera grande insatisfação por parte dos gestores do sistema, 

dos profissionais de saúde e da população usuária dos serviços.  
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 É fundamental ter em mente que as idéias dos modelos alternativos precisam ser 

difundidas e efetivadas para que possam atingir toda a demanda existente no setor saúde. É 

importante também que se leve em conta nesses modelos todos os fatores referentes ao 

processo saúde-doença de um indivíduo e sua comunidade e que as medidas tomadas sejam 

realizadas de forma humanizada e com a participação dos mesmos nas tomadas de decisão 

acerca dessas tais medidas. 

Novos modelos assistenciais precisam entrar em curso com referência na escuta aos 

usuários, na criação de dispositivos de escuta, decodificação e trabalho. Sabemos que hoje é 

possível falar em integralidade, humanização e qualidade da atenção, segundo os valores de 

compromisso com a produção de atos de cuidar de indivíduos, coletivos, grupos sociais, meio, 

coisas e lugares. Embora muitas formas de modelagem permaneçam intactas, parece estar 

emergindo um novo modo de tematização das estratégias de atenção e gestão no SUS e de 

formação dos profissionais de saúde pela educação permanente em saúde, pelo menos no que 

diz respeito à modelagem dos “corações e mentes”. Como as necessidades em saúde são 

extremamente dinâmicas, social e historicamente construídas, exigem, obviamente, que os 

serviços e a gestão em saúde sejam capazes de desenvolver estratégias também dinâmicas e 

extremamente sensíveis, capazes de passar dos arranjos rotineiros aos arranjos de risco, para 

escutar, retraduzir e trabalhar necessidades de saúde (JÚNIOR; ALVES, 2007). 

 

 

2.2 O cuidado de enfermagem ao idoso em situação cirúrgica 

 

O processo de internação para a realização de uma cirurgia engloba a clínica cirúrgica, 

o centro cirúrgico, a anestesia, a inconsciência e o retorno a si depois do procedimento 

(SANTOS, 2004). 

Os procedimentos cirúrgicos em indivíduos idosos têm sido cada vez mais freqüentes, 

não apenas pelo crescimento dessa população como também pela modernização das técnicas 

cirúrgicas empregadas, com significativa melhora no prognóstico e nas atividades de vida 

diária (CAMARGOS e FARIAS, 2006).  

Carvalho Filho e Betito (2003) afirmam que no indivíduo idoso, além das alterações 

decorrentes do envelhecimento, ocorrem processos patológicos crônicos e eventualmente 

afecções agudas. Por isso e, também, devido ao aumento dessa população, os procedimentos 

cirúrgicos, na terceira idade, têm-se tornado cada vez mais freqüentes. 
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Os mesmos autores descrevem que atualmente, cerca de 40% das admissões de 

pacientes idosos em hospitais gerais estão relacionadas à terapêutica cirúrgica. Esses dados 

mostram que esses idosos vão demandar maior atenção dos profissionais de saúde e aqui 

especialmente da enfermagem, no que tange aos cuidados desses pacientes em situação 

cirúrgica. 

A pessoa idosa que se submete a cirurgia pode apresentar uma combinação de doenças 

crônicas e problemas de saúde além daquele específico para o qual a cirurgia está indicada. 

Assim a equipe de saúde deve lembrar-se de que os perigos da cirurgia para essa população 

são proporcionais ao número e à gravidade dos problemas de saúde coexistentes e à natureza e 

duração do procedimento operatório (SMELTZER; BARE, 2006). Assim a equipe deve estar 

pautada em exercer todas as funções necessárias para se evitar agravos e complicações 

decorrentes do ato cirúrgico e administração de anestésico. 

Carvalho Filho e Betito (2003) afirmam que complicações são extremamente mal 

toleradas pelo idoso, o que torna importante a avaliação de sua condição geral e da capacidade 

funcional dos diversos sistemas orgânicos para que os fatores de risco sejam identificados e 

controlados. O emprego de medidas adequadas nos períodos pré, intra e pós-operatório tem 

possibilitado a realização cada vez mais freqüente de cirurgias nessa faixa etária, com 

resultados progressivamente melhores. 

Visto isso entende-se a importância da enfermagem perioperatória atuar de forma 

qualificada para uma recuperação adequada do idoso, visando a melhoria do estado de saúde 

geral do mesmo.    

Meeker e Rothrock (1997) referem que a enfermagem perioperatória seria um 

processo profissional e dinâmico, pelo qual há o planejamento da assistência e identificação 

de intervenções necessárias a fim de caracterizar o cuidado ao paciente cirúrgico com base 

científica. Assim, é feita a compreensão de determinadas técnicas para a sistematização da 

assistência, de modo a afirmar quando e como estes devem ser aplicados, avaliando quanto a 

segurança, custo e aspectos técnicos da ciência de enfermagem. 

Ainda sobre esse processo Ladden (1997) descreve que o conceito de prática 

perioperatória traz consigo tanto as atividades desenvolvidas durante a assistência intra-

operatória, pré-operatória e pós-operatória, que são tradicionais da enfermagem, quanto 

aquelas mais avançadas, como educação do paciente, aconselhamento, levantamento dos 

dados, planejamento e avaliação. A prática de enfermagem perioperatória gira em torno de 

cada paciente que é submetido à intervenção cirúrgica. Assim as atividades refletem os 

problemas psicológico, social e fisiológico que podem resultar do ato cirúrgico. 
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Relacionado a este processo, Smeltzer e Bare (2005, p.425) afirmam que a fase pré-

operatória tem início logo que se opta pelo procedimento cirúrgico como o modo de 

intervenção e termina com a transferência do paciente para a sala operatória. Neste período é 

feita avaliação basal no paciente antes do dia do procedimento ao realizar uma entrevista, 

composta de exame físico, avaliação do estado emocional, história anestésica prévia, 

identificação de alergias ou problemas, os quais possam interferir na recuperação do paciente. 

Neste momento também é realizada a educação preparatória para o restabelecimento da 

anestesia e para os cuidados pós-operatórios. 

Paula e Carvalho (1997) afirmam que a visita pré-operatória de Enfermagem tem 

como algumas de suas principais finalidades: reduzir o nível de ansiedade do paciente, 

colaborar na recuperação da saúde e prestar assistência qualificada ao paciente que se 

submeterá a tratamento cirúrgico. 

Além da história clínica e do exame físico pormenorizados, a avaliação inclui a análise 

do estado funcional e psicológico, das condições de nutrição e de hidratação do idoso. De 

fundamental importância nessa faixa etária é a avaliação das condições cardiorrespiratória, 

renal e neurológica, assim como o diagnóstico preciso das afecções apresentadas pelos 

pacientes (CARVALHO FILHO; BETITO, 2003). 

Ao término da fase pré-operatória, inicia-se o período intra-operatório que tem início 

quando o paciente é encaminhado para a sala de cirurgia e finaliza quando este é transferido 

para URPA (unidade de recuperação pós-anestésica). Nesta fase, inclui como tarefa de 

enfermagem o fornecimento de segurança ao paciente, manutenção do ambiente asséptico, 

funcionamento adequado de equipamentos e instrumentos cirúrgicos ao cirurgião, bem como 

o preenchimento da documentação cabível. O posicionamento do paciente na sala tanto para a 

anestesia quanto para o procedimento também ficam a cargo da enfermagem, seja ela 

circulante ou instrumentadora (SMELTZER; BARE, 2006). 

 Netto (2006) relata que nessa fase há a necessidade da avaliação clínica e laboratorial, 

preparo do doente e cautela na indução e manutenção da anestesia, bem como a monitorização 

e a recuperação pós-anestésica. Caso o paciente esteja entubado, a respiração deve ser 

cuidadosamente controlada e as condições cardiovasculares monitorizadas para não agravar 

patologias pré-existentes e não promover complicações. 

A última fase do processo constitui a fase pós-operatória, a qual Smeltzer e Bare 

(2006) afirmam ter início com a admissão do paciente na URPA e termino com a avaliação de 

acompanhamento clínico ou na residência do paciente. Na URPA, destaque para a 

manutenção das vias aéreas, avaliação dos efeitos dos agentes anestésicos, complicações, 
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conforto e alívio da dor. Posterior a isto, as ações de enfermagem centram-se na recuperação 

do paciente e iniciação do ensino de cuidados e acompanhamento ou reabilitação depois da 

alta. 

Segundo Netto (2006) o período pós-operatório para os idosos constitui maior risco de 

complicações pulmonares, cardíacas e de hipotensão arterial, bem como para infecções e 

sangramento no sítio cirúrgico. Por isso, o idoso deve ser acompanhado com cautela, 

principalmente se comprovada a deficiência de órgãos evidentes como pulmões, coração e 

rins. 

Carvalho Filho e Betito (2003) completam pontuando que em idosos, o delirium é 

freqüente no período pós-operatório, sendo geralmente multifatorial. A realização da 

avaliação mental com testes, como o Mini-exame do Estado Mental, no período pré-

operatório, permite caracterizar o estado cognitivo do indivíduo e o risco de delirium pós-

operatório, servindo também como parâmetro para determinar quando o indivíduo retorna às 

suas características habituais. 

Em uma visão ampla as enfermeiras perioperatórias têm assumido responsabilidades 

no fornecimento de um ambiente assistencial seguro, eficiente para os pacientes, no qual a 

equipe cirúrgica pode atuar com delicadeza e eficiência para que o paciente alcance resultados 

positivos (LADDEN, 1997). Sendo esse paciente um idoso essa responsabilidade se torna 

ainda maior frente às doenças e comorbidades que esse idoso pode apresentar, aumentando o 

risco de ocorrer complicações que implicarão diretamente na capacidade funcional desse 

idoso, influenciando assim na sua qualidade de vida e bem-estar. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. O estudo descritivo é 

determinado por Gil (2007, p. 42) como a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações variáveis, sendo uma das 

suas características mais significativas à utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. 

Silva e Menezes (2005, p.20) defendem que na pesquisa quantitativa tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las.  

Com essa definição entendemos que esse tipo de metodologia é adequado ao objeto do 

estudo, pois o mesmo apresenta um caráter real, social e complexo – o modelo assistencial 

prestado ao idoso. 

 

3.2. Cenário e sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos de pesquisa foram 32 idosos com mais de 60 anos que tivesse menos de 5 

dias internado nas clínicas cirúrgicas feminina e masculina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro HUAP da Universidade Federal Fluminense – UFF no período de Novembro de 2007 a 

Outubro de 2008. Esse critério foi utilizado para que os diagnósticos de enfermagem 

encontrados nesses idosos pudessem retratar os problemas que eles possuíam sem influencia 

da hospitalização ou com uma influencia mínima da mesma. 
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Os critérios de exclusão se aplicam aos sujeitos que não desejaram participar da 

pesquisa e aqueles que não conseguiram se comunicar através de nenhum tipo de linguagem, 

verbal ou não-verbal.  

 

3.3. Coleta de dados e instrumentos utilizados 

 

Utilizamos como técnica de coleta de dados: formulário. O Formulário é constituído 

de questões de escolha múltipla, perguntas abertas ou fechadas, requerendo que o pesquisador 

preencha os dados na medida em que pergunta ao entrevistado, ou que analisa documentos 

(LEOPARDI, 2002). De acordo com Cervo e Bervian (1996) entre as vantagens que o 

formulário apresenta, destacamos a possibilidade de comportar perguntas mais complexas a 

garantia da uniformidade na interpretação dos dados e dos critérios pelos quais são 

fornecidos.  

Os instrumentos utilizados foram: a consulta de enfermagem direcionada a 

gerontologia, que se encontra em anexo 5 (SANTANA e SANTOS, 2006); MEEM – Mini 

Exame do Estado Mental (anexo 1), Lawton- Escala de Atividade de Instrumental Vida Diária 

(anexo 3), Katz- Escala de Atividade de Vida Diária (anexo 4), EDG- Escala de Depressão 

Geriátrica (anexo 2). Aplicamos os dados coletados à Metodologia NANDA (2007-2008). 

Analise dos dados, se deu de forma inferencial com estatística descritiva simples com 

apresentação dos dados em tabelas. E para a formulação diagnóstica utilizamos o raciocínio 

clinico proposto por Risner (1995) de análise, julgamento e síntese dos dados, adotando a 

taxonomia NANDA (2007-2008), a fim de identificar os principais diagnósticos de 

enfermagem. E por fim, relacionamos os diagnósticos encontrados nestes sujeitos com 

síndromes geriátricas. 

Com a análise dos dados, associada à observação do cenário de pesquisa, foram 

descritas algumas reflexões a cerca do real, o que se encontrava no espaço estudado, e do 

ideal, o que os idosos necessitam para um cuidado particularizado, específico e integral. 
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3.4. Aspectos éticos da pesquisa 

 

Quanto aos Aspectos Éticos, cabe ressaltar que este estudo cumpre as especificações 

éticas e legais da resolução 196 /96, do Ministério da Saúde e do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra em apêndice. Essa não acarretará ônus 

financeiro para os sujeitos participantes, ficando a cargo do pesquisador as despesas com o 

desenvolvimento do projeto. Declaramos que a pesquisa não envolve risco direto ao sujeito, e 

como possíveis benefícios cabe-nos realizar um processo reflexivo à medida que investigamos 

o tema e nos comprometemos a orientá-los em qualquer dúvida.  Quanto à entrevista essa será 

realizada de forma conveniente ao sujeito e respeitando seus limites. Comprometemos ainda, 

a cumprir o direito ao anonimato, quando utilizado para fins de produção acadêmica e de 

divulgação científica. Declaro ainda que será solicitada a permissão de aquisição de imagens 

somente para fins ilustrativos e didáticos, utilizados a títulos na monografia, com assinatura 

expressa da diretoria, e não será utilizado para divulgação. 

Essa pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em 05-09-2007, CAAE n° 

0102.0.258.000-08. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SUJEITOS 

 

 Na tabela a seguir apresentamos os dados caracterizados dos 32 idosos internados nas 

clínicas cirúrgicas feminina e masculina do HUAP. 

 

Tabela 1. Características dos idosos internados nas clinicas cirúrgicas feminina e masculina. 

Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008 

  

CARACTERIZAÇÃO n° % 

IDADE 

60-70 14 44 

71-80 11 34 

81-90 7 22 

TOTAL 32 100 

SEXO 

M 12 38 

F 20 62 



 33 

TOTAL 32 100 

ESCOLARIDADE 

Analfabeto 10 31 

Ensino Fundamental Incompleto 18 57 

Ensino Fundamental Completo - - 

Ensino Médio Incompleto 2 6 

Ensino Médio Completo 2 6 

Ensino Superior - - 

TOTAL 32 100 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Sim 6 19 

Não 26 81 

TOTAL 32 100 

SEXUALIDADE 

Ativa 3 19 

Não Ativa 29 81 

TOTAL 32 100 

LAZER 

Sim 20 63 

Não 12 37 

TOTAL 32 100 

 

 

Em relação à faixa etária, os idosos com idade entre 60 e 70 representaram 14 (44%); 

com idade entre 71 e 80, 11 (34%); com idade entre 81 e 90, 7 (22%). Houve predomínio de 

idosos entre 60 e 80 anos e, não foi encontrado nenhum idoso longevo, ou seja, com mais de 

90 anos. Segundo Freitas et al. (2006), as proporções  da população “muito idosa”, ou seja, a 
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de 80 anos e mais no total da população brasileira, também estão aumentando, e em ritmo 

bastante acelerado. Esse tem sido o segmento populacional que mais cresce, embora ainda 

apresente um contingente pequeno. 

Analisando a separação por sexo observamos uma feminilização da velhice, tendo 20 

(62%) do sexo feminino e 12 (38%) idosos do sexo masculino. Pesquisas comprovaram que 

as mulheres vivem mais do que os homens. Há aproximadamente 18,3 milhões de mulheres e 

12,6 milhões de homens que têm 65 anos ou mais (ROACH, 2003), fundamentando assim a 

prevalência do sexo feminino.  

Segundo Freitas et al. (2006) quanto “mais velho” for o contingente estudado, maior a 

proporção de mulheres, isso leva à constatação de que “o mundo dos muito idosos é um 

mundo de mulheres”. 

 Papáleo Netto (2006) descreve que devido ao maior período de vida das mulheres, 

ocorre aumento do número de mulheres viúvas, aumentando também a solidão na velhice. 

Outra conseqüência dessa maior longevidade da mulher em relação ao homem é a maior 

freqüência, entre as mulheres, dos longos períodos de doenças crônicas e debilidade física 

antes da morte, o que lhes faz mais dependente de cuidados e mais propensa a hospitalização. 

Essa observação sugere a importância dos cuidados gerontológicos para com a mulher idosa, 

sem, no entanto, esquecer os demais fatores sociais relacionados com a velhice na mulher, 

entre os quais despontam a redução de renda, a perda do companheiro e a solidão no final da 

vida. 

Através dos dados recolhidos, foi possível analisar o baixo índice de escolaridade dos 

idosos brasileiros. Encontramos 10 (31%) analfabetos, 18 (57%) com ensino fundamental 

incompleto, e nenhum que tivesse concluído o ensino fundamental, 2 (6%) com ensino médio 

incompleto, 2 (6%) que tinham concluído o ensino médio e, nenhum que tivesse feito ensino 

superior.  

Papaléo Netto (2006), afirma que a proporção de analfabetos e semi-analfabetos dentre 

os idosos brasileiros ainda é muito grande e cerca de mais da metade dos idosos possuem 

aproximadamente quatro anos de estudos a menos. Essa baixa escolaridade pode influenciar 

no controle de regime terapêutico, com dificuldade de seguirem condutas complexas e 

dependentes de tecnologias avançadas, necessitando de futuras investigações. 

Observou-se que a maioria dos idosos entrevistados não possuíam vínculo 

empregatício. Foi observado que 6 (19%) idosos possuíam algum tipo de vínculo 

empregatício, enquanto 26 (81%) não possuíam.  
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Freitas et al. (2006) declara que a aposentadoria pode ser entendida como a porta de 

entrada para a velhice, por quase sempre coincidir com o início da chamada terceira idade. 

Esse processo de aposentadoria pode ser experienciado sem que os idosos tenham consciência 

do que se passa socialmente ou mesmo oportunidades de se preparar para se dedicar a outras 

atividades. E sem o trabalho ao qual se dedicaram durante longos períodos de suas vidas, 

podem desenvolver sintomas depressivos em face das dificuldades de refazer seus projetos de 

vida, numa perspectiva produtiva e socialmente útil, criando novas oportunidades que lhes 

permitam preencher de forma efetiva e satisfatória o tempo, correndo o risco de prejuízos na 

auto-estima, pela tendência de debitar a si mesmo, entendendo esse momento social como 

fracasso pessoal e, não como um processo socialmente produzido.  

 Devemos considerar a ideologia gerada pelo conhecimento técnico-científico, muitas 

vezes dominado pelos jovens e, que pode excluir pessoas idosas. E sendo pouquíssimas 

profissões em que o saber e conhecimento do idoso são considerados, evidenciando que 

apesar de muitos idosos terem o desejo de complementar a renda (aposentadoria), falta 

oportunidades de trabalho (PAPALEO NETTO, 2006).   

Dessa forma é importante que os profissionais de saúde, e aqui em especial a equipe 

de enfermagem, os estimulem a revisar sua trajetória de vida, por meio de uma escuta atenta e 

reflexiva, para que eles reconheçam o quanto foram produtivos e dessa forma tenham a 

possibilidade de estabelecer novos projetos de vida. O resultado positivo será mais provável 

de acontecer quando os familiares forem encorajados a participarem desses projetos, seja 

diretamente ou através de estímulos e orientação. 

Essa pesquisa mostrou que mais da metade dos idosos não apresentavam atividade 

sexual, 29 (81%). Somente 3 (19%) apresentavam atividade sexual ativa. Com isso é possível 

perceber a importância da orientação sobre sexualidade na 3° idade. Corroborando com 

Papaléo Netto (2006, p.206) “envelhecemos como vivemos e falar de sexo na terceira idade é 

falar de vida, talvez uma das mais importantes fontes de motivação, para pessoas de todas as 

idades”.  

Estudos mostram que 74% dos homens e 56% das mulheres casadas mantêm vida 

sexual após os 60 anos. A identificação de disfunção nessa área pode ser indicativa de 

problemas psicológicos, fisiológicos ou ambos (BRASIL, 2006).  

O interesse sexual dos idosos é mais amplo do que se pensa e de quanto eles mesmos 

pensam. Acontece, porém, que existe o mito da velhice assexuada, o que reforça a imagem de 

que o idoso que expressa a sexualidade com naturalidade é um “desvio” (PAPALÉO NETTO, 

2006).  
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Muitas vezes é o ambiente e a falta de oportunidade que desestimulam o idoso ao 

sexo. Em família, os filhos são geralmente os primeiros a negar a sexualidade dos pais. Visto 

isso investigar o motivo da interrupção da sexualidade entre as pessoas com 60 anos ou mais e 

atuar na tentativa de eliminar problemas existentes são bastante válidos principalmente para 

que os idosos não se sintam incapacitados de exercer uma atividade inerente à vida, visto que 

já perderam muitos outros papéis devido às mudanças decorrentes do próprio processo de 

envelhecimento, ainda mais associado a hospitalização e a presença de patologias 

incapacitantes. 

Analisando as atividades de lazer podemos inferir que a grande parte dos idosos 

referiu possuir alguma atividade de lazer em sua rotina. Assim 20 (63%) tinham atividades de 

lazer enquanto que 12 (37%) disseram não possuir. Dentre essas atividades encontravam-se: 

sair para ouvir música, ir à praia, artesanato, ir à igreja, atividades em grupo (dançar, sair, 

jogar), ler, ouvir música, ver TV, costurar, ir a festas, ao cinema, fazer compras, pescar, 

freqüentar os bailes da 3° idade, cozinhar, conversar com os amigos, fazer palavras cruzadas, 

hidroginástica e, retiro evangélico.  

Segundo Neri (1991), a terceira idade, pode ser caracterizada como uma fase de 

possibilidade do lazer, de realização pessoal e de investimento em si próprio. O 

dimensionamento do lazer reside na possibilidade de suscitar atitudes ativas durante a 

utilização do tempo livre, como a participação consciente e voluntária na vida social, opondo-

se ao isolamento e ao recolhimento social, como visto anteriormente associado ao processo de 

aposentadoria. O lazer está associado à exigência de um progresso pessoal, na utilização do 

tempo livre, de um equilíbrio, na medida do possível pessoal, entre o repouso, a distração e o 

desenvolvimento contínuo e harmonioso da personalidade, e por isso, deve ser estimulado 

pelos profissionais de saúde. Não centrando as atividades dos idosos em consultas médicas e 

atividades de cuidado com a saúde exclusivamente. 

 

 

4.2 PATOLOGIAS ASSOCIADAS AOS IDOSOS HOSPITALIZADOS 

 

 Na tabela abaixo estão listadas as principais patologias encontradas nos idosos 

internados nas clínicas cirúrgicas feminina e masculina.  
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Tabela 2. Patologias encontradas nos idosos internados nas clinicas cirúrgicas feminina e 

masculina. Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008 

 

PATOLOGIAS Nº 

Hipertensão Arterial Sistêmica  10 

Câncer 13 

Diabetes Mellitus 3 

Ginecológicas  5 

Vasculares 2 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 1 

Fraturas 2 

Incontinência Urinária 2 

Colelitíase 1 

Síndrome Coronariana Aguda 1 

Hiperplasia Prostática 1 

TOTAL 41 

 

 

Os dados evidenciam que as principais patologias estão associadas às doenças crônicas 

degenerativas não transmissíveis, confirmando os dados encontrados na literatura de 

morbidade nos idosos (BRASIL, 2006; ROUQUAYROL e ALMEIDA, 2004). Também 

demonstra que existe uma média de 1,6 problemas de saúde por sujeito, ou seja, os idosos têm 

um risco maior de possuir mais de uma patologia associada.  

Observarmos que houve predomínio das doenças cardiovasculares e do câncer em 

relação com as outras doenças e patologias clínicas.  

 Essa relação se deu sob a percentagem relativa de 41 patologias associadas, 

distribuídas da seguinte maneira: 10 (32%) com hipertensão arterial; 13 (40%) com câncer; 5 

(16%) com doenças ginecológicas; 3 (9%) com diabetes mellitus; 2 (6%) com doenças 

vasculares;  2 (6%) que possuíam fraturas; 2 (6%) com incontinência urinária; 1(3%) com 
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insuficiência cardíaca congestiva; 1 (3%) com colelitíase; 1(3%) com síndrome coronariana 

aguda; e, 1 (3%) com hiperplasia prostática. 

 Segundo Roach (2003) a doença cardiovascular é a principal causa de morte e 

incapacitação na população idosa. São encontradas evidências das doenças cardíacas em 

aproximadamente 50% das pessoas entre 65 e 74 anos e, em 60% daquelas com mais de 75 

anos. Com uma maior parcela da população alcançando uma idade avançada, a doença 

cardiovascular continuará a ser uma ameaça significativa à saúde e ao bem-estar da população 

idosa.  

É importante discutirmos que apesar dos recursos financeiros investidos em 

tecnologias as incidências de problemas cardiológicos não diminuíram. Uma das explicações, 

segundo Hargreaves (2006), pode ser a falta de conhecimento de suas idiossincrasias, suas 

peculiaridades e suas prováveis respostas aos tratamentos propostos. Além do que é 

fundamental que se trabalhe com medidas de prevenção para diminuir a morbi-mortalidade. 

E, é por isso, que as medidas propostas pelas enfermeiras gerontológicas devem ser 

consideradas nesse bojo, já que somos aptas ao cuidado continuado e na educação em saúde. 

Os neoplasmas malignos são a segunda causa mais comum de morte entre os idosos 

(ROUQUAYROL e ALMEIDA, 2004). Embora o câncer afete todos os grupos etários, a 

maioria dos cânceres ocorre em pessoas com mais de 65 anos de idade. No geral, a incidência 

do câncer é mais elevada nos homens do que nas mulheres, bem como nas regiões e países 

industrializados (SMELTZER e BARE, 2006). Opondo-se ao esperado a quantidade de 

mulheres com diagnóstico de câncer foi maior do que o de homens no presente estudo: 10 

mulheres e 3 homens.  

 Assim afirma Smeltzer e Bare (2006) “a remoção cirúrgica de todo o câncer 

permanece como método de tratamento ideal e, é o mais freqüentemente utilizado”. Isso 

mostra que as cirurgias estão sendo cada vez mais utilizadas como recursos de tratamento de 

tal doença.  

Para Papaléo Netto (2006), o risco de desenvolver uma neoplasia aumenta com o 

avanço da idade e pode ser influenciada pelo maior tempo de exposição aos carcinógenos, a 

senescência imunológica, as alterações na composição dos tecidos, principalmente quanto à 

proporção e os tipos de colágeno, as mutações genéticas aleatórias, um maior período de 

latência levando a um aumento da detecção das neoplasias.  

 O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam a sua suscetibilidade à 

transformação maligna. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido 
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expostas por mais tempo aos diferentes fatores de risco para câncer, explica em parte o câncer 

ser mais freqüente nesses indivíduos (ARANHA et al., 1993). 

Visto isso o planejamento da assistência ao idoso deve estar pautado na prevenção de 

risco cirúrgico através de uma abordagem pré-operatória de qualidade e, sobretudo na 

prevenção de agravos através do incentivo à realização de uma bateria de exames anualmente 

que poderá identificar qualquer alteração das células nos tecidos previamente e assim 

possibilitar a realização de procedimentos precoces. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 

 Na tabela a seguir estão relacionados os resultados obtidos através da aplicação de 

testes de avaliação funcional. Esta avaliação é fundamental e determinará não só o 

comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio e cuidados de 

enfermagem (BRASIL, 2006). 

 

Tabela 3. Avaliação funcional dos idosos internados nas clinicas cirúrgicas feminina e 

masculina. Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008 

 

 

 

TESTES n° % 

MEEM 

≤ 12 7 22 

13-18 6 19 

19-25 16 50 

≥ 26 3 9 

TOTAL 32 100 

RELÓGIO 

0 21 66 

1 6 19 
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2 3 9 

3 1 3 

4 1 3 

TOTAL 32 100 

EVP 

≤ 12 24 75 

13-18 6 19 

> 18 2 6 

TOTAL 32 100 

EDG 

< 6 27 

84 

≥ 6 5 16 

TOTAL 32 100 

LAWTON 

≤ 7 (dependente) 20 63 

8-14 (semi-dependente) 10 31 

15-21(independentes) 2 6 

TOTAL 32 100 

KATZ 

A 11 35 

B 9 28 

C - - 

D 1 3 

E 1 3 

F 4 12 

G 6 19 

TOTAL 32 100 
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Os instrumentos utilizados na avaliação funcional dos idosos foram: Mini-exame do 

estado mental (MEEM), relógio e evocação de palavras, contidos no teste do MEEM, escala 

de atividade da vida diária (KATZ), escala de atividades instrumentais de vida diária 

(LAWTON) e a escala de depressão geriátrica (EDG).  

Para Hargreaves (2006), a manutenção de uma boa capacidade funcional constitui um 

determinante na qualidade de vida e na preservação das atividades de vida diária das pessoas 

idosas.  

 Realizar a avaliação de uma pessoa idosa requer paciência e observação apurada do 

profissional. Os problemas que afetam essa população não seguem uma ordem ou preceito 

único, devem ser associados ao conjunto biofisiológico, psicossocial e sócio-espiritual, ou 

seja, considerado a multi-dimensionalidade do envelhecimento humano, atendendo sua 

individualidade e especificidade, de forma humanizada e respeitosa. 

O mini-exame do estado mental (MEEM) avalia orientação temporal e espacial, 

memória imediata, cálculo, registro, linguagem e apraxia construtiva, sendo importante fonte 

para determinar a capacidade cognitiva.  A pontuação máxima é de 30 pontos, sendo que se o 

resultado deste exame for menor ou igual a 17 pontos há prejuízo cognitivo grave, se for entre 

18 e 23 pontos há prejuízo cognitivo moderado e maior que 24 pontos não há prejuízo 

cognitivo (ROACH, 2003) para a literatura internacional. 

 No Brasil, conforme validação Brucki et al,, 2003; Bertolucci et al., 1994) 12 é o 

ponto de corte para demência, sendo 13 esperados para sujeitos analfabetos, 18 para 5 anos ou 

mais de escolaridade, e 26 para nível superior. 

 Portanto o nível educacional insuficiente pode produzir um resultado errado, por isso 

devemos ter cautela e analise combinada. O background cultural, prejuízo visual, idade, 

também pode resultar em alguns indivíduos serem identificados de maneira errada como 

prejudicados cognitivamente. 

De acordo com a tabela é possível verificar que foram encontrados 7 (22%) idosos 

com MEEM menor ou igual a 12; com resultado de 13 a 18 foram 6 (19%) idosos; já com 

resultado entre 19-25, foram encontrados 16 (50%) idosos. E aqueles com resultados 

superiores ou igual a 26 somaram 3 (9%) sujeitos. Este resultado, no geral, mostra que mais 

da metade dos idosos apontados mantém integridade cognitiva, o que denota a necessidade de 

cuidados de enfermagem para a preservação dessa cognição. 

A seguir relacionamos o grau de escolaridade dos idosos com os resultados do MEEM, 

na Tabela 4 são os idosos internados na clinica médica e cirúrgica. 
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Tabela 4. Relação entre o Mini Exame do Estado Mental e o grau de escolaridade dos idosos 

internados nas clinicas cirúrgicas feminina e masculina. Hospital Universitário Antônio 

Pedro, 2008. 

 

 

 Contudo podemos observar nos resultados que a presença de algum prejuízo cognitivo 

foi encontrada nos idosos analfabetos e nos que não concluíram o ensino fundamental em sua 

maioria. Confirmando com a literatura que a escolaridade influencia nos resultados do 

MEEM, permitindo também o rastreamento do déficit cognitivo nos casos de idosos que 

concluíram o ensino médio ou o superior. 

Na tabela 3, o teste do relógio evidencia 21 (66%)  idosos com resultado igual a zero; 

6 (19%)   com resultado igual a 1; 3 (9%) alcançaram resultado igual a 2; e 1 (3%) idoso 

apresentou resultado igual a 3 e somente 1 (3%) idoso obteve resultado igual a 4   

A partir daí é possível observar que apesar dos resultados ‘positivos’ no MEEM ,que é 

a avaliação geral do teste, a maioria dos idosos não pontuaram satisfatoriamente, ao se 

observar o teste do relógio. Esse fator evidenciando a necessidade de acompanhamento na 

área da cognição. 

 Estes são instrumentos que auxiliam o diagnóstico precoce de processos demenciais. 

Aqueles utilizados para rastreio cognitivo são caracterizados por serem de fácil aplicação e 

por necessitarem de pouco tempo de execução. São importantes, uma vez que a maior parte 

dos casos de demência pode ser identificada em locais de atendimento onde há escassez de 

tempo e de recursos humanos especializados. (SILVA; LOURENÇO, 2008) 

Escolaridade 

           

           MEEM 

Analfa

beto 

Ensino 

Fundament

al 

incompleto 

Ensino 

Fundament

al 

Completo 

Ensino 

Médio 

Incomplet

o 

Ensino 

Médio 

Complet

o 

Ensino 

Superi

or 

 

TOTAL 

≤ 12 3 4 - - - - 7 

13-18 4 2 - - - - 6 

19-25 3 9 - 2 2 - 16 

≥ 26 - 3 - - - - 3 

TOTAL 10 18 - 2 2 - 32 
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No EVP, presente na tabela 3, foram abordados 24 (75%) idosos que tiveram o 

resultado menor ou igual a 12; entre 13 e 18 foram encontrados 6 (19%) idosos com o 

resultado e 2 (6%) foram os idosos com resultado acima de 18. Embora a capacidade 

cognitiva ainda pareça preservada esse resultado demonstra que a memória de evocação 

encontra-se prejudicada. O que pode indicar confusão presente no período de hospitalização. 

Para Papaléo Netto (2006) é comum, durante o processo de envelhecimento, o 

aparecimento de queixas relacionadas a distúrbios de memória. Essas queixas de 

esquecimento podem ser causadas por múltiplas doenças, desde estresse, ansiedade e 

depressão, até as chamadas demências. A importância do diagnóstico correto para cada caso é 

fundamental para se realizar uma abordagem adequada do paciente em relação à orientação 

que seria dada a ele, tanto em termos terapêuticos quanto prognósticos.  

Ainda mais no caso de idosos hospitalizados que podem experienciar transtornos 

cognitivos devido à iatrogenias, deve ser avaliado continuamente seu estado cognitivo. 

Medidas protetoras do ambiente e estimulação cognitiva devem fazer parte do programa de 

cuidados de enfermagem gerontológicos. 

Analisando a escala de depressão geriátrica (EDG) foi possível perceber que ao 

contrário do que é defendido nas literaturas, a maior parte dos idosos demonstraram não 

possuírem risco de depressão, 27 (84%) idosos apresentaram resultado abaixo de 6 enquanto 

somente 5 (16%) idosos tiveram resultado igual ou maior que 6. 

 Segundo o Caderno de Atenção Básica (BRASIL, 2006) a prevalência de depressão 

entre as pessoas idosas varia de 4, 7% a 36, 8%, dependendo fundamentalmente do 

instrumento utilizado, dos pontos de cortes e da gravidade dos sintomas. Este é um dos 

transtornos psiquiátricos mais comuns na população idosa, e pessoas idosas doentes ou 

institucionalizadas.  

A partir daí percebe-se a importância da realização desse teste, principalmente em 

idosos hospitalizados, pois a permanência em um ambiente não familiar a esse sujeito, 

somando-se a isso as patologias encontradas e intervenções e procedimentos realizados, 

podem gerar um quadro depressivo que não só poderá atrapalhar o andamento da terapêutica, 

como também, dificultar a recuperação do mesmo.  

O EDG utilizado é composto de 15 itens que estão relacionados aos sentimentos da 

pessoa nessa fase da vida (ALMEIDA e ALMEIDA, 1999). Segundo Papaléo Netto (2006), 

esse exame auxilia no diagnóstico e serve para avaliar a conduta terapêutica mais apropriada. 

A depressão refere-se a uma doença com importantes repercussões sociais e individuais 

devido ao fato de afetar não somente o convívio social, mas impossibilitar uma rotina de vida 
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satisfatória, mas também pelo risco inerente de morbidade e cronicidade. Além disso, pode 

ser considerada uma doença potencialmente fatal, desde que há possibilidade de suicídio em 

15% dos casos. 

O envelhecimento pode estar relacionado a muitas perdas e, conseqüentemente a perda 

da auto-estima e a presença do sentimento de impotência. A realização desse teste favorece a 

detecção de fatores que diminuem a qualidade de vida da pessoa idosa e que podem consistir 

em potentes indutores de incapacidades cognitiva, funcional, motoras fatores preditivos de 

depressão ou isolamento social da mesma.  

Sendo assim a equipe de enfermagem deve estar atenta ao sinais e sintomas que 

indicam esse quadro depressivo e intervir de forma a evitar complicações. 

 Ainda em relação ao EDG, o analisamos em associação as variáveis sexo e idade, 

apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Relação entre a Escala de Depressão Geriátrica com o sexo e a idade dos idosos 

internados nas clínicas cirúrgicas feminina e masculina. Hospital Universitário Antônio 

Pedro, 2008. 

 

Idade/ Sexo  

        EDG 

60-70 anos 71-80 anos 81-90 anos TOTAL 

F M F M F M 

< 6 08 05 09 01 02 02 27 

≥ 6 - 01 - 01 01 02 05 

TOTAL 08 06 09 02 03 04  

 

 

A tabela acima demonstra a relação da idade e do sexo com a presença ou não da 

depressão. De acordo com esta os idosos do sexo masculino e com idade entre 81e 90 estavam 

entre a faixa de risco para depressão.  

A escala de LAWTON é composta por sete itens que estão relacionados com 

atividades da vida diária. Essas atividades são consideradas mais complexas e a 

independência para o desempenho está diretamente relacionada com a capacidade de vida 

comunitária independente. A capacidade em realizá-las torna as pessoas idosas mais 

autônomas para a vida comunitária (BRASIL, 2006; PAPALÉO NETTO, 2006).  
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Na tabela 3 observamos 20 (63%) idosos dependentes (resultado menor ou igual a 7); 

10 (31%) semi-dependentes (resultado entre 8 e 14); e 2 (6%) independentes (resultado entre 

15 e 21). Estes resultados demonstram que os idosos abordados eram dependentes em sua 

maioria, necessitando de auxilio para atividades integradoras a comunidade.  

A dependência de idosos em atividades instrumentais de vida diária é outro fator de 

grande agravo na qualidade de vida dos mesmos, visto que pode ser potente causa de 

depressão e isolamento social, além de agravos e/ ou surgimento de novas patologias. Por 

isso, durante a hospitalização o plano terapêutico de enfermagem gerontológico prevê ações 

de estímulo a independência, pois este auxiliará na recuperação plena de seu estado de saúde. 

 Papaléo Netto (2006) afirma que existe perda da capacidade funcional com o avançar 

da idade. Este conceito é de grande importância, pois não é somente a identificação de 

doenças o pilar de sustentação da atenção de saúde na velhice, mas a avaliação de 

incapacidades funcionais e suas causas, as quais nem sempre estão linearmente relacionadas 

às doenças presentes. Esse quadro de perda de função, sem intervenções adequadas e em 

tempo hábil, pode gerar limitações em efeito cascata, levando à perda da qualidade de vida. 

Geralmente, o aumento de incapacidades, entre elas motoras, é causa de fragilidade e 

institucionalização precoce nos idosos.  

Já a avaliação das atividades de vida diária (AVDs), realizada através do índice de 

KATZ, ajuda a determinar a capacidade funcional do idoso analisando questões como banho, 

vestir-se, usar o banheiro, transferência de posições, continência e alimentação. Essas 

atividades para Roach (2003) são categorizadas de forma hierárquica e, compreendem 

habilidades de um nível maior até uma mais básica.  

 De acordo com o desempenho em cada uma dessas funções é estabelecido se o idoso é 

dependente na realização de tais atividades ou independente nas mesmas, através de uma 

categorização dos resultados, o indivíduo é considerado independente em todas as atividades 

analisadas, recebe um conceito “A”, enquanto que o conceito “B” é dado à pessoa que estiver 

com dependência em pelo menos uma das atividades, o “C”, quando o idoso é dependente em 

pelo menos duas atividades e, assim sucessivamente até o conceito “G”, em que o indivíduo é 

considerado dependente na realização de todas as atividades de vida diária em que foram 

analisadas. 

O KATZ é composto de seis itens que avaliam se o idoso consegue desempenhar as 

atividades do cotidiano. Segundo Papaléo Netto (2006), essa escala propicia uma descrição 

sumária da capacidade de autocuidado, além de permitir a identificação de fatores de risco e 

monitoramento da evolução clínica das doenças diagnosticadas. 
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 Entretanto dentro de uma mesma manifestação incapacitante, como por exemplo, 

incapacidade de tomar banho de forma independente, pode ser causada, por uma hipotensão 

ortostática, fraqueza muscular ou por deficiência motora ou déficit cognitivo, devendo assim, 

analisar os fatores peculiares de cada indivíduo, no momento da avaliação. 

Os resultados alcançados foram: 11 (35%) idosos com A; 9 (28%) com B; nenhum 

com C; 1 (3%) com D; 1 (3%) com E; 4 (12%) com F; e 6 (19%) idosos com resultado G.  

Observamos com isso que a maioria dos idosos necessitava de ajuda ou auxílio para 

desempenhar suas atividades de vida diária. Por isso, devemos adequar o número de 

profissionais de enfermagem para atender essa realidade de idosos hospitalizados nas clinicas, 

ou mesmo, destinar um ambiente adequado para a clientela idosa, que propicie sua 

recuperação plena.  

Sua atenção requer cuidadores e enfermeiras capacitadas para o cuidado gerontológico 

estimulando a preservação da capacidade funcional, indo além da assistência centrada nas 

doenças. Pois se torna meta o cuidado integral, executando ações que mantenham e estimulem 

a independência e autonomia, objetivando aumentar e/ou manter a auto-estima e garantir 

maior motivação em atividades que beneficiam um envelhecimento bem-sucedido e saudável. 

Tanto no Katz quanto no Lawton foi possível observar uma quantidade maior de 

idosos dependentes (os resultados F e G no Katz; e menor ou igual a sete no Lawton). Essa 

evidência mostra a necessidade de ser reavaliada a implementação do cuidado de enfermagem 

continuado, ou seja, à longo prazo. Pois esses idosos vão ser submetidos e/ou estão se 

recuperando de uma cirurgia e necessitam assegurar uma recuperação plena livre de 

complicações, como infecção da ferida operatória, evisceração, deiscência e choque. 

 E relacionando os dados do Índice de Katz com sexo e idade observamos:  

 

Tabela 6. Relação entre o índice de Katz com o sexo e a idade dos idosos internados nas 

clínicas cirúrgicas feminina e masculina. Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008. 

 

Idade/Sexo 

           Katz 

60-70  71-80  81-90  

F M F M F M 

A 03 04 02 02 - - 

B 02 - 05 - 01 - 
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C - - - - - - 

D - 01 - - - - 

E 01 - - - - - 

F - - 02 - 01 01 

G - - 01 01 01 03 

TOTAL 06 05 10 03 03 04 

 

 

Relacionando os resultados do Katz com a idade e o sexo dos idosos, percebemos que 

os idosos com idade entre 60 e 70 anos em ambos os sexos são mais independentes obtendo 

resultados entre A e B. Já os idosos mais velhos (idade entre 81-90) em ambos os sexos 

tendem a ter mais dependência que os primeiros, merecendo atenção redobrada da 

enfermagem, quanto ao risco de fragilidade e incapacidade. Já em relação ao sexo, 

observamos que as mulheres mais jovens se apresentam mais independentes que os idosos 

com a mesma idade, evidenciando uma questão de gênero a ser aprofundada. 

Os dados dos instrumentos de avaliação funcional ajudam a diagnosticar e/ou prevenir 

agravos e complicações limitantes à saúde da população idosa, tornando-se importante sua 

inserção no ambiente hospitalar. Pois estes oferecem uma riqueza de detalhes da 

complexidade do cuidado gerontológico, em detrimento a análise da presença e ausência da 

patologia realizada na discussão da Tabela 7 . 

 Os dados coletados também revelam a importância da educação em saúde nas 

unidades hospitalares levando em conta os clientes e seus cuidadores, visando assim prepará-

los para o retorno domiciliário, preparando para alta precoce, e se necessário introduzir 

medidas reabilitatórias adequadas, além de interferir na prevenção. Diminuindo assim, o risco 

de complicações, os dias de internação, re-internações, e o custo-benefício de gastos com a 

saúde.  

 

4.4 PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO OS DOMÍNIOS 

 

 Na tabela 7 temos os Diagnósticos de Enfermagem (DE) identificados nos idosos, 

segundo NANDA (2007/2008). 
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Tabela 7. Diagnósticos de enfermagem encontrados nos idosos internados nas clinicas 

cirúrgicas feminina e masculina. Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008. 

 

Diagnósticos por Domínio 

 

 

Clínicas 

Cirúrgicas 

n (32) % 

SEGURANÇA/PROTEÇÃO 

Dentição Prejudicada 21 65 

Risco para Quedas 11 34 

Risco de Integridade da Pele Prejudicada 09 28 

Risco de Infecção 07 21 

Integridade da Pele Prejudicada 01 03 

Hipertermia 01 03 

Hipotermia 01 03 

PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO 

Déficit Sensorial: visão 09 28 

Déficit Sensorial: audição 03 09 

Memória Prejudicada 06 19 

Comunicação Verbal Prejudicada 03 09 

Confusão Aguda 01 03 

Confusão Crônica 01 03 

ELIMINAÇÃO/PROTEÇÃO 

Eliminação Urinária Prejudicada 14 43 

Constipação 05 15 

Risco de Constipação 03 09 

Incontinência Urinária Funcional 02 06 

Diarréia 01 03 

ATIVIDADE /REPOUSO 

Atividade de Recreação Deficiente 03 09 

Deambulação Prejudicada 04 12 

Mobilidade física Prejudicada 06 19 

Padrão Respiratório Ineficaz 02 06 
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Insônia 05 15 

Débito Cardíaco Diminuído 01 03 

Intolerância à Atividade 01 03 

Déficit no Auto-Cuidado: alimentação, 

banho/higiene 

06 19 

Estilo de Vida Sedentário 01 03 

Perfusão Tissular Ineficaz 01 03 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Manutenção Ineficaz da Saúde: gripe 06 19 

Manutenção Ineficaz da Saúde: 

preventivo 

02 06 

Manutenção Ineficaz da Saúde: próstata 01 03 

CONFORTO 

Dor Aguda 05 15 

NUTRIÇÃO 

Volume de Liquido Deficiente 03 09 

Risco de Glicemia Instável 02 06 

Nutrição Desequilibrada: menos do que 

as necessidades diárias 

06 19 

ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE 

Ansiedade 03 09 

Tristeza Crônica 01 03 

SEXUALIDADE 

Padrões de Sexualidade Ineficazes 02 06 

AUTOPERCEPÇÃO 

Baixa Auto-Estima Situacional 01 03 

Desesperança 02 06 

Risco para Baixa Auto-Estima 

Situacional 

01 03 

TOTAL GERAL 173 
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 No Domínio Segurança/Proteção foram diagnosticados 21 (65%) idosos com dentição 

prejudicada, 11 (34%) com risco para quedas, 9 (28%) com risco de integridade da pele 

prejudicada, 7 (21%) com risco de infecção, 1 (3%) com integridade da pele prejudicada, 1 

(3%) com hipotermia e, outro (3%) com hipertermia. 

No Domínio Percepção/Cognição, 9 (28%) tinham déficit sensorial: visão; 3 (9%) 

tinham déficit sensorial: audição, 6 (19%) tinham memória prejudicada; 3 (9%) com 

comunicação verbal prejudicada; 1 (3%) com confusão aguda, referente a início abrupto de 

distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que ocorreram durante o 

pós-operatório; e outro (3%) com confusão crônica, uma deterioração irreversível, prolongada 

e/ou progressiva do intelecto e da personalidade, caracterizada por capacidade diminuída para 

a interpretação dos estímulos ambientais e para processos de pensamento intelectual, e 

manifestada por distúrbios da memória, da orientação e do comportamento, relacionado a 

Doença de Alzheimer.  

No Domínio Eliminação/ Proteção foram encontrados 14 (43%) idosos com 

eliminação urinária prejudicada; 5 (15%) com constipação; 3 (9%) com risco de constipação; 

2 (6%) com incontinência urinaria funcional; e 1 (3%) com diarréia. 

Referente ao Domínio Atividade/Repouso tivemos: 3 (9%) idosos com atividade de 

recreação deficiente; 4 (12%) com deambulação prejudicada; 6 (19%) com mobilidade física 

prejudicada; 2 (6%) com padrão respiratório ineficaz; 5 (15%) com insônia; 1 (3%) com 

intolerância à atividade; 6 (19%) com déficit no auto-cuidado: alimentação, banho/higiene; 1 

(3%) com estilo de vida sedentário; 1 (3%) com perfusão tissular ineficaz: diminuição na 

oxigenação, resultando na incapacidade de nutrir os tecidos no nível capilar. 

No Domínio Promoção da Saúde foram encontrados 6 (19%) idosos com manutenção 

ineficaz da saúde: gripe; 2 (6%) com manutenção ineficaz da saúde: preventivo; e 1 (3%) com 

manutenção ineficaz da saúde: próstata.  

No Domínio Conforto foram identificados 5 (15%) idosos com diagnóstico de dor 

aguda, referente a dor no local da incisão cirúrgica. 

No Domínio Nutrição 3 (9%) Idosos tinham volume de líquido deficiente; 2 (6%) 

apresentavam risco de glicemia instável; e 6 (19%) com nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidade diárias.  

No Domínio Enfrentamento/Tolerância ao Estresse a ansiedade foi encontrada em 3 

(9%) idosos; e a tristeza crônica em 1 (3%.). 

No Domínio Sexualidade tivemos Padrões de sexualidade ineficaz diagnosticado em 2 

(6%) idosos, relacionados a doença urinária. 
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 No Domínio Autopercepção foram encontrados: 1 (3%) com baixa auto-estima; 2 

(6%) com desesperança; e 1 (3%) com risco para baixa auto-estima situacional, associado ao 

risco de desenvolver uma percepção negativa sobre o seu próprio valor em resposta a situação 

de mastectomia radical direita. 

Na análise das clínicas cirúrgicas feminina e masculina, observamos o predomínio do 

diagnóstico de dentição prejudicada, eliminação urinária prejudicada e, risco para quedas.  

 A dentição prejudicada influencia negativamente em vários aspectos na vida dos 

idosos, pois além de interferir com a auto-estima, pode implicar em um isolamento social, 

dificultar o processo de mastigação e diminuir o paladar. Fatores que podem levar à 

diminuição da ingesta de alimentos e conseqüente emagrecimento que nesse caso implicará na 

dificuldade de recuperação do idoso internado. Assim, sendo faz-se necessário que os 

profissionais de saúde estejam atentos para a realização dessa saúde bucal, seja incentivando 

e/ou realizando a higiene bucal e/ou buscando e encaminhando os idosos aos profissionais da 

área.  

A fim de minimizar o problema de falta de atenção à saúde bucal foi criado pelo 

governo o Brasil Sorridente, que foi lançado pelo Ministério da Saúde em 17 de março de 

2004 para ampliar o acesso ao tratamento odontológico, que resume ao repasse de recursos 

para cada equipe de profissionais montadas pelos municípios, assim podem receber 

tratamento odontológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006).  

Os diagnósticos encontrados mostram que os idosos hospitalizados nessas clínicas 

podem não estar sendo devidamente investigados a respeitos dos fatores que agem direta ou 

indiretamente nas questões de saúde dos mesmos e conseqüentemente influenciam no quadro 

em que se encontram. 

Esses dados mostram a necessidade da realização de cuidados que visem às questões 

particulares e específicas dos idosos, principalmente esses que se encontram em situação 

cirúrgica, onde haja uma atuação interdisciplinar dos profissionais de forma integrada e 

eficaz, promovendo assim a preservação da capacidade funcional do idoso para o desempenho 

de sua autonomia e independência 

 

4.5 RELAÇÃO COM AS SÍNDROMES GERIÁTRICAS 

 

 Com os diagnósticos estabelecidos acima foi possível observar a presença das 

síndromes geriátricas nos idosos abordados, esses denominados de ‘idoso frágil’, aquele que 

experimenta múltiplos problemas ou síndromes. A doença quer seja aguda, ou crônica, 
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geralmente resulta de diversos fatores em lugar de uma etiologia única. Quando combinados a 

uma diminuição na resistência do hospedeiro, esses fatores levam à doença ou lesão.  

Embora os problemas possam ter se desenvolvido lentamente, com freqüência o início 

dos sintomas é agudo. Além disso, os sintomas apresentados podem aparecer em outros 

sistemas corporais antes de se evidenciar no sistema afetado. O termo “frágil” é utilizado para 

descrever aqueles idosos que se encontram em risco mais elevado para resultados de saúde 

adversos ou síndromes geriátricas (SMELTZER e BARE, 2006).  

 

Tabela 8. Presença de síndromes geriátricas nos idosos internados nas clinicas cirúrgicas 

feminina e masculina. Hospital Universitário Antônio Pedro, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto se consideramos a presença de 58 síndromes geriátricas nos idosos internados 

levando ao risco de fragilização durante o processo de hospitalização, aumentando a chance 

de complicações, aumento de custo, e de re-internações. 

Foram encontrados 9 (28%) idosos com iatrogenia (com mais de 8 medicamentos 

prescritos). A iatrogenia adquire importância, tanto pela incidência como pela intensidade de 

suas manifestações serem mais acentuadas nos idosos (PAPALÉO NETTO, 2006). 

As pessoas idosas utilizam mais medicamentos que qualquer outro grupo etário, 

embora compreendam apenas 12,6% da população total, elas utilizam 30% de todos os 

medicamentos de venda livre. Os medicamentos melhoram a saúde e o bem-estar da pessoa 

idosa, no entanto, os problemas ocorrem com freqüência por causa das interações 

Síndromes Geriátricas Clínicas 

Cirúrgicas 

n (32) % 

Iatrogenia (medicamentos) 09 28 

Incontinência Urinária 16 50 

Insuficiência Cerebral (MEEM) 07 21 

Isolamento Social 12 37 

Instabilidade Postural (quedas) 14 43 

TOTAL 58 
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medicamentosas; múltiplos efeitos dos medicamentos; uso de múltiplos medicamentos 

(polifarmácia); e falta de adesão rigorosa ao regime prescrito. As combinações dos 

medicamentos prescritos e alguns de venda livre complicam ainda mais o problema 

(SMELTZER e BARE, 2006).  

Foram encontrados 16 (50%) idosos com incontinência urinária.  Esta segundo 

Papaléo Netto (2006), do ponto de vista psicológico, é também grave fator de 

descompensação em idosos, nos quais a sensação de rejeição, infelizmente, corresponde, 

muitas vezes, à realidade, devido ao inconveniente social acarretado pela impossibilidade de 

se manter limpo, prejudicando o autocuidado e auto-estima. 

 Essa síndrome deve ser avaliada, pois cerca de 30% das pessoas idosas não 

institucionalizadas costumam apresentá-la e nem sempre a referem na avaliação clínica, ou 

por vergonha ou por acharem isso ser normal no processo de envelhecimento (BRASIL, 

2006). 

Em relação à insuficiência cerebral foram encontrados 7 (21%) idosos com essa 

síndrome. Como pôde ser visto no resultado da aplicação do MEEM os resultados foram 

satisfatórios em sua maioria, evidenciando um número mínimo de idosos com 

comprometimento de cognição, julgamento e memória nas clínicas abordadas.   

A avaliação cognitiva auxilia na identificação das principais alterações na saúde 

mental das pessoas idosas, deve ser identificados sinais e sintomas precocemente, pois 

durante a hospitalização pode indicar uma complicação no quadro clínico. 

 O desempenho físico e social do idoso depende da integridade de suas funções 

cognitivas. A perda da memória recente e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis de 

redução dessas funções (BRASIL, 2006). 

Relacionando os diagnósticos de déficit sensorial: visão e atividade de recreação 

deficiente foi possível identificar, junto aos relatos dos idosos abordados, 12 (37%) com 

isolamento social.  

 Com a síndrome de instabilidade postural, foram abordados 14 (43%) idosos que 

apresentaram tal síndrome. 

 As grandes propensões da pessoa idosa à instabilidade postural e à alteração da 

marcha aumentam o risco de quedas. Quedas representam um sério problema para as pessoas 

idosas e estão associadas aos elevados índices de morbi-mortalidade, redução da capacidade 

funcional e institucionalização precoce (BRASIL, 2006). 
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Esses dados da tabela acima confirmam o resultado obtido na pesquisa e elucida a 

importância do profissional de saúde observar e prevenir a ocorrência de quedas, e avaliar a 

marcha da pessoa idosa a fim detectar alguma alteração comprometedora. 

A detecção dessas síndromes indica que esses idosos hospitalizados nas clínicas 

cirúrgicas apresentam um risco elevado de diminuição de sua capacidade funcional, fator este 

que poderá implicar na diminuição da capacidade de realização das atividades de vida diária e 

das atividades instrumentais de vida diária, bem como dificultar a socialização, aumentando o 

isolamento social por parte desses, podendo levar a um quadro de dependência e depressão 

que afetarão o bem estar e qualidade de vida desses idosos, podendo levar até mesmo à morte. 

Essa percepção torna fundamental a maior preocupação dos profissionais de saúde 

atuantes nessas clínicas, em oferecer assistência gerontológica ampla a fim de eliminar e/ou 

minimizar os problemas que agem concomitantemente às doenças crônicas, que se somam à 

diminuição das reservas fisiológicas e ao impacto negativo que o processo de hospitalização 

causa nesses idosos 

Silvestre e Neto (2003) afirmam que para o alcance do propósito da Política Nacional 

de Saúde do Idoso, já mencionado anteriormente, foram definidas como diretrizes essenciais a 

promoção do envelhecimento saudável; a manutenção da capacidade funcional; a assistência 

às necessidades de saúde do idoso; a reabilitação da capacidade funcional comprometida; a 

capacitação de recursos humanos especializados; o apoio ao desenvolvimento de cuidados 

informais; e o apoio a estudos e pesquisas.  

Pensando no pressuposto acima, observamos os dados coletados relacionados à 

caracterização geral dos sujeitos, às patologias existentes, à avaliação funcional, aos 

diagnósticos de enfermagem encontrados nos idosos e às síndromes geriátricas, associamos ao 

cenário de pesquisa e realizamos reflexões a cerca dos recursos físicos, tecnológicos e 

humanos, bem como sobre o modelo assistencial de enfermagem. Essas reflexões foram 

realizadas com a descrição do real, o que foi encontrado nas clínicas cirúrgicas, e do ideal, o 

que seria necessário para uma assistência gerontológica satisfatória de acordo com as 

necessidades da população idosa. 
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4.6 MODELO DE ATENÇÃO 

 

4.6.1 RECURSOS FÍSICOS 

 

As ações em saúde do idoso, como o previsto na referida Política Nacional de Saúde 

do Idoso, já mencionada anteriormente, devem objetivar ao máximo manter o idoso na 

comunidade, junto de sua família, da forma mais digna e confortável possível. Seu 

deslocamento para um serviço de longa permanência, seja ele um hospital de longa estada, 

asilo, casa de repouso ou similar, pode ser considerado uma alternativa, somente quando 

falharem todos os esforços anteriores (SILVESTRE; NETO, 2003). 

Os mesmos autores defendem que a internação dos idosos em serviços de longa 

permanência representa um modelo excludente e que causa uma importante deterioração na 

capacidade funcional e autonomia. Mesmo a internação hospitalar por curto prazo de tempo 

leva a este tipo de perda. 

Portanto quando há a necessidade de hospitalização, o ambiente hospitalar deve ser 

favorável à recuperação, com cuidados integrais que visem promover e/ ou preservar a 

capacidade funcional e independência do idoso para haver a realização de uma assistência 

gerontológica, que objetive alcançar todas as vertentes que interfiram na saúde desse cliente. 

 Para Perracini (2006) o ambiente tem um papel fundamental na qualidade de vida e 

bem estar do ser humano. Este pode ser definido como um conjunto de atributos físicos, 

sensoriais, cognitivos, afetivos, espirituais, climáticos e funcionais que nos circundam no dia-

a-dia e do qual fazemos parte.  

  

REFLEXÕES SOBRE O REAL 

 

As clínicas que serviram de cenário para a realização do estudo dispõem das seguintes 

estruturas: 

- 6 enfermarias, uma com 2 leitos; outra com três leitos; outra com 5 leitos e 3 delas com 6 

leitos, sendo uma delas disposta separadamente das outras, possuindo essa, um banheiro em 

seu interior. Cada leito é acompanhado de um armário e um assento para os acompanhantes; 

- Um banheiro comum aos pacientes; 

- Outro banheiro utilizado somente pelos profissionais, que fica próximo ao utilizado pelos 

pacientes; 

- O expurgo, localizado à frente do banheiro dos pacientes; 
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- Uma sala de repouso para os profissionais da enfermagem, que fica localizada na parte 

posterior da enfermaria que possui dois leitos, ou seja, os funcionários têm que passar pela 

enfermaria para alcançarem a sala de repouso; 

- O posto de enfermagem; 

- A recepção que fica ao lado do posto de enfermagem; 

- Uma sala de curativos. 

A figura 1 ilustra a estrutura da clínica cirúrgica feminina, que é similar á estrutura da 

clínica cirúrgica masculina. 

 

 
 
Figura 1. Estrutura física real da enfermaria da clínica cirúrgica feminina do Hospital Antônio Pedro 

(HUAP), 2008 

 

Entendemos que essa disposição não favorece uma visão ampla das necessidades de 

saúde dos idosos, principalmente quando este é um paciente em situação cirúrgica e se 

encontra hospitalizado, pois o quantitativo de leitos por enfermaria, e o banheiro comum a 

todos os pacientes facilitam a disseminação e o cruzamento de infecções, bem como o 

aumento dos ruídos e sons, além da movimentação por parte dos outros pacientes e/ou seus 

acompanhantes. Esses fatores  também dificultam um cuidado particularizado aos mesmos. 
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Ambientes que tornam cada vez mais difícil a execução de tarefas simples, gerando 

um desafio constante à competência de indivíduos já fragilizados, acabam criando um 

sentimento de incompetência constante, de zelo constante por parte dos cuidadores e de quase 

imobilidade dos idosos diante de algumas tarefas, o que pode induzi-los à dependência 

comportamental (PERRACINI, 2006). 

O mesmo autor também afirmam que podem ser úteis: melhorar a acessibilidade; 

iluminação constante e suave; uso de cores relaxantes; emprego de música suave; e barreiras 

visuais para dificultar as fugas. São prejudiciais: ruído intenso; excesso de movimento; 

modificações em aspectos com os quais o paciente já conta; espelhos, que podem confundir (a 

não ser aqueles já tradicionais, no banheiro e no quarto). 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O IDEAL 

 

 Com o envelhecimento crescente da população idosa, tornam-se cada vez mais 

urgentes o planejamento e a adequação dos ambientes para pessoas idosas. Assim eles devem 

ser planejados para promover a independência e autonomia, de forma que uma boa qualidade 

de vida possa ser proporcionada aos indivíduos, com segurança, conforto e incentivo a 

atividade. No entanto, há algumas mudanças anatômicas e funcionais que caracterizam o 

envelhecimento. Essas mudanças devem ser tomadas como base pelos planejadores, quando 

vão construir ou adequar ambientes para idosos (PERRACINI, 2006). 

 Os idosos expressam desejo e têm a necessidade de estarem em ambientes que 

proporcionem aos mesmos o controle de sua própria vida, com o cuidado mínimo necessário 

que permita a manutenção de um bom estado físico e mental em meio social. Para tal constitui 

fator indispensável que esse ambiente seja saudável e amigável e que favoreça as ações 

voltadas à saúde. 

Concordo com Perracini (2006) ao afirmar que espaços planejados para receber idosos 

portadores de incapacidades físicas, psicocognitivas ou sensoriais determinam aumento da 

independência funcional no exercício de atividades do dia-a-dia, diminuição de estados de 

apatia e desinteresse, restrição no numero de queixas de saúde (tais como dor, problemas com 
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o sono e o descanso, depressão e ansiedade). Contribuem também para o controle de 

distúrbios de comportamento. 

A partir dessas determinações foi idealizada uma enfermaria capaz de satisfazer as 

peculiaridades dos idosos e o incentivo à realização de atividade de vida diária (AVD) e á 

socialização, visando também à diminuição dos ruídos desnecessários pelo quantitativo de 

leitos e à diminuição da probabilidade de ocorrência de infecções cruzadas. 

Assim essa clínica deve ter: 

- Dezesseis quartos, sendo quatro com apenas um leito, podendo ser utilizado para alocar 

pacientes com isolamento, e doze com dois leitos, dispostos um de frente para o outro, sendo 

dividido por um corredor. Cada quarto terá seu próprio banheiro, uma televisão instalada, 

assentos para os acompanhantes e dois armários. 

- Não haverá sala de curativo, esses serão realizados nos próprios quartos. Em lugar dessa sala 

será incluída outra para reunião interdisciplinar. 

- O pasto de enfermagem; 

- Um banheiro para os profissionais, localizado ao lado do posto de enfermagem; 

- A área de recepção localizada ao lado do banheiro; 

- Uma sala de repouso dos profissionais localizada atrás da recepção e do banheiro, mas com 

entrada pelo posto de enfermagem; 

- Uma sala de convivência para os pacientes e familiares, que servirá para recreação, 

videoteca, estudos e etc. 

Outras adaptações comuns incluem a presença de corrimão, portas mais largas e 

elevadores de vaso sanitário. A figura 2 mostra a estrutura física da enfermaria que foi 

idealizada. 
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Figura 2. Estrutura física idealizada da enfermaria das clínicas cirúrgicas do Hospital Antônio Pedro (HUAP), 

2008 

 

Com o que foi pontuado entendemos que quanto mais se conhecem as peculiaridades 

orgânicas, funcionais, psíquicas e sociais da chamada “terceira idade”, mais se torna patente a 

necessidade de um estrutura de saúde especializada que possa oferecer, em todos os níveis de 

atenção, os múltiplos  e complexos apoios requeridos por esta faixa da população(LEME; 

PORTELA, 2006). 

 

4.6.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

  Na sociedade atual, o hospital tem sido palco de grandes avanços científicos por meio 

do uso de técnicas e tecnologias cada vez mais sofisticadas. No entanto, a despeito de todos os 

recursos tecnológicos e humanos ali existentes, está longe de resolver grande parte dos 

problemas de saúde das pessoas (SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

 Os mesmos autores afirmam que partindo do entendimento de que o trabalho humano, 

tal como se coloca na atualidade, só é viável por meio das tecnologias que ele engendra, 
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torna-se indispensável refletir sobre a relação que se estabelece entre as tecnologias, o mundo 

da ciência e o homem. 

 Por esse motivo é de fundamental importância avaliar o uso das tecnologias 

duras, leve-duras e leves no atendimento à saúde. Sem elas nenhuma das ações referentes à 

assistência seriam viáveis, pois são através delas que os cuidados se tornam possíveis de 

serem realizados. 

Na saúde uma abordagem ampla compreende, além da história e do exame físico do 

paciente que permitem definir o estado de doença, uma avaliação dos estados funcional e 

mental, os fatores econômicos e sociais do paciente e de sua família, além da preparação de 

um plano apropriado para manutenção da saúde (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O REAL 

 

Para Merry (1997) a visão já muito comum, de que tecnologia seria uma máquina 

moderna, tem dificultado bastante a nossa compreensão de que: quando em trabalho em saúde 

não se está só se referindo ao conjunto das máquinas, que são usadas nas ações de intervenção 

realizadas, por exemplo, sobre os “pacientes”.  

No que tange às tecnologias encontradas nessas clínicas, percebemos uma 

supervalorização das tecnologias duras em detrimento das tecnologias leves e leve-duras, que 

são dificilmente observadas e pouco utilizadas nesses serviços. 

Assim a realização de avaliações através de testes direcionados ao idoso, o 

planejamento da assistência, a utilização da comunicação, da escuta, da linguagem, as 

questões de relação de vínculo, para a melhora do cuidado, entre profissional, paciente e 

familiar não aparecem ou aparecem, algumas delas de maneira indireta e insuficiente. 

Esses fatores são confirmados ao analisarmos as tabelas de diagnósticos e das 

síndromes geriátricas. Elas nos mostram a prevalência de problemas que entram e saem com 

esses idosos sem que haja interferência dos profissionais da saúde. A falta de atuação nesses 

problemas nos remetem à falta de utilização de recursos tecnológicos que permitam a 

detecção e a eliminação dos mesmos. 

Silva, Alvim e Figueiredo, (2008) afirmam que a idéia de tecnologia não está ligada 

somente a equipamentos tecnológicos, mas também ao ‘saber fazer’ e a um ‘ir fazendo’. No 

campo da saúde, embora as categorias tecnológicas se inter-relacionem, não deve prevalecer à 

lógica do ‘trabalho morto’, aquela expressa nos equipamentos e saberes estruturados. 
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Os mesmos autores ressaltam que o hospital, enquanto espaço terapêutico foi 

concebido segundo os ditames do modelo biomédico, que traz consigo a visão fragmentária e 

maquinal do homem no que tange às ações do profissional neste espaço e do cuidado em si. 

Neste modelo, engendrado pelo sistema capitalista, o homem é reduzido a partes cada vez 

menores.  Defendem também que as tecnologias têm sempre como referência o trabalho que 

se revela como ação intencional sobre a realidade na busca de produção de bens/produtos que, 

necessariamente, não são materiais, duros, palpáveis, mas podem ser simbólicos. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O IDEAL 

 

O ideal para assistência gerontológica ao idoso seria uma combinação e integração das 

tecnologias de forma que uma não seja valorizada em detrimento de outra.  

Para a qualidade da assistência prestada a esse idoso deve ser feita maior exploração 

das tecnologias leve-duras e principalmente das leves.  

Silva, Alvim e Figueiredo (2008) consideram que o ser humano necessita das 

tecnologias de relações, de produção de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de 

autonomização, denominadas ‘tecnologias leves’. 

Assim sendo torna-se fundamental que nessas unidades se tenha maior exploração das 

tecnologias leves e as leve-duras, devendo possuir: 

- Sistematização da assistência; 

- A realização de avaliações regulares desses idosos, através de aplicação de testes como esses 

utilizados na pesquisa em questão, para avaliação funcional do idoso e posterior intervenção 

de acordo com os resultados obtidos e suas necessidades. 

- O uso de linguagem e comunicação; 

- Estreitamento das relações entre profissional-idoso-família. 

Relacionada à realização das avaliações Netto, Kein e Brito (2003) elucidam que, seja 

unidisciplinar ou interdisciplinar, as modalidades de atenção prestadas ao idoso, o que se 

busca, através das avaliações dos estados de doença e funcional, é chegar a uma definição 

sobre o estado de saúde. Por meio dessas avaliações, associadas a uma análise da importância 

dos fatores socioeconômicos e fatores ambientais, pode-se obter o diagnóstico e o controle de 

doenças e incapacidades, e mensurar e atuar sobre a qualidade de vida, objetivo primordial da 

avaliação multidimensional. Virtualmente todos os programas devem conter um ou mais 

instrumentos de medidas para qualificar parâmetros psicológicos, sociais e funcionais  
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É possível, portanto, afirmar que a avaliação integral de um paciente idoso tem a 

capacidade de identificar aquelas pessoas que correm maior perigo de se tornarem 

dependentes e, por isso, de ficarem doentes, sendo então possível orientar e programar os 

cuidados necessários à sua saúde e bem-estar (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

Nessa compreensão, a tecnologia não poder ser vista apenas como algo concreto, 

como um produto palpável, mas como resultado de um trabalho que envolve um conjunto de 

ações abstratas ou concretas que apresentam uma finalidade, nesse caso, o cuidado em saúde. 

A tecnologia, portanto, permeia o processo de trabalho em saúde, contribuindo na 

construção do saber (e em sua própria expressão); ela se apresenta desde o momento da idéia 

inicial, da elaboração e da implementação do conhecimento, como também, é resultado dessa 

mesma construção. Ou seja, ela é ao mesmo tempo processo e produto. Além disso, a 

tecnologia também aparece na forma como se estabelecem as relações entre os agentes, no 

modo como se dá o cuidado em saúde, compreendido como um trabalho vivo em ato (SILVA; 

ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). 

Tudo isso deve ser atrelado às tecnologias duras como os recursos utilizados para a 

realização de exames que determinarão um diagnóstico do quadro clínico apresentado. 

Embora essas três categorias se inter-relacionem, o ser humano necessita, em especial, 

das tecnologias de relações, definidas como ‘leves’. Elas são capazes de propiciar o 

acolhimento necessário para que cliente e profissional de saúde possam se beneficiar deste 

momento. Considerando a complexidade do ser humano o sujeito é contextualizado, estando 

seu estado de saúde dependente das condições ambientais, biológicas, psicológicas, do seu 

estilo de vida e das instituições em que se opera o cuidado (SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 

2008). 

 
 

4.6.3 RECURSOS HUMANOS 

 
As múltiplas facetas do processo de envelhecimento clamam para a necessidade de 

propiciar à pessoa idosa atenção abrangente à saúde, colocando em prática o preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde. Busca-se com isto não somente o controle das doenças, mas, 

e principalmente, bem-estar físico, psíquico e social, em última análise, a melhora da 

qualidade de vida (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

Face ao aumento da população idosa no Brasil, as políticas estabelecidas para esse 

segmento estão exigindo recursos humanos devidamente preparados. Isso seria extremamente 
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importante e desafiador (RODRIGUES; RAUTH, 2006). Para a obtenção desse preparo é 

fundamental uma formação rica em conhecimentos sobre os aspectos que envolvem os idosos 

bem como seu ambiente familiar e a comunidade na qual esse idoso está inserido. E isso 

significa a elaboração de um currículo amplo e bem planejado para que o resultado seja 

efetivo.  

Como resultado dessas ações, está fortalecida a Gerontologia, que, para muitos, não é 

uma disciplina unificada, mas um conjunto de disciplinas científicas que intervêm num 

mesmo campo e que, idealmente, devem empreender esforços interdisciplinares, que excedam 

os limites de seus próprios paradigmas e teorias, para criar concepções diferenciadas sobre os 

fenômenos velhice e envelhecimento. 

É fácil entender que a avaliação multidimensional, prioritariamente interdisciplinar, 

constitui a chave para a formulação de um plano de cuidados e um esquema apropriado para 

manutenção da saúde do idoso. O fenômeno do envelhecimento é multifatorial, o que justifica 

que a atenção à saúde da pessoa idosa deve ser prioritariamente multidimensional e 

multidisciplinar (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

Segundo esses autores a avaliação geriátrica multidimencional pode ser definida como 

um processo diagnóstico multidimensional, freqüentemente interdisciplinar, planejada para 

detectar problemas médicos, psicossociais e funcionais da pessoa idosa, com objetivo de 

desenvolver um plano de tratamento e para acompanhamento a longo prazo. Ela difere, por 

exemplo, da avaliação médica clássica ao concentrar atenção nos complexos problemas da 

população idosa, sua ênfase no estado funcional e na qualidade de vida, utilizando, para 

atingir esses objetivos, uma equipe interdisciplinar. 

 

REFLEXÕES SOBRE O REAL 

 

O quadro de profissionais que prestam assistência ao idoso, encontrado nas clínicas 

cirúrgicas feminina e masculina em questão compõe-se de: 

- 1 Nutricionista; 

- 1 Assistente Social; 

- 2 Enfermeiras (chefe e diarista); 

- 3 ou 4 técnicos de enfermagem; 

- 1 Copeiro; 

- Médicos especialistas 

- Psicólogo, que atende mediante realização de parecer; 
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- Fisioterapeuta, que também atende mediante realização de parecer. 

Esse corpo de profissionais não favorece a assistência integral ao idoso, 

principalmente por não atuarem de forma integrada e por não valorizarem adequadamente a 

prevenção, já que as doenças associadas às comorbidades geram agravos e complicações que 

interferem diretamente nas atividades que permitem autonomia e independência a esse idoso. 

   Afirmando essa idéia Carvalho, Rocha e Leite (2006) afirmam que a assistência 

focada no modelo biomédico, como o único indicador para os cuidados do paciente idoso, 

deve ser evitada, por não ter alcançado o conhecimento apropriado para o desenvolvimento de 

uma prática em saúde adequada ao idoso. Esse modo de atuação se mostra bastante presente 

nessas clínicas ao analisarmos os diagnósticos encontrados nesses idosos, que se somam às 

doenças e intervenções cirúrgicas que esses sofreram. 

Os mesmos autores defendem que apesar da freqüência dos problemas médicos, outros 

fatores, de natureza social, psicológica, ambiental, cultural e econômica, em maior ou menor 

grau, podem acompanhar, concomitantemente, o processo de envelhecimento, fazendo-se 

necessárias intervenções de caráter interprofissional. 

A avaliação, no entanto, não deve restringir à investigação de unicamente órgãos, 

sistemas ou sintomas específicos, mas também procurar identificar as situações adversas que 

podem vir a comprometer ou estão comprometendo a capacidade do idoso desempenhar as 

atividades de vida diária (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

 A figura 3 dá a entender essa atuação individual de cada profissional ao idoso. 

 

 
 
Figura 3. Especialidades profissionais 
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Assim sendo os parágrafos a seguir descreverão como deve ser o corpo de 

profissionais que atua direta e indiretamente no cuidado ao idoso. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O IDEAL 

 

Os múltiplos aspectos do processo de envelhecimento e da velhice justificam a noção 

já exposta de que o estado de saúde transcende os limites puramente biológicos, e mais que o 

controle das doenças, o objetivo maior é a melhora da qualidade de vida. Para atender a essa 

visão abrangente de saúde deve ser levada em consideração a complexa inter-relação entre os 

aspectos físicos, funcionais e psicológicos da saúde e da doença, além das condições sócio-

econômicas e fatores ambientais. Para colocar em prática esse conhecimento é necessária uma 

avaliação multidimensional da pessoa idosa, preferentemente realizada por uma equipe 

interdisciplinar. 

Leme e Portela (2006) reafirmam essa idéia ao defenderem que para oferecer um 

cuidado individualizado respeitando as particularidades dos idosos, atuando de forma a 

preservar e/ou melhorar sua capacidade funcional, a atuação deverá ser prioritariamente 

multidimensional e, portanto, para atender a essa diretriz é necessária a colaboração de 

profissionais, que, em conjunto, respeitando-se a especificidade de cada área de cada caso, 

definirão a melhor conduta a ser adotada. 

Ainda segundo esses autores quando se utiliza o termo equipe interprofissional, o que 

se objetiva, com efeito, é um tipo ideal de atenção à saúde do idoso, no qual diversos 

profissionais atuam conjuntamente, dentro de suas respectivas áreas de competência, 

interagindo nas áreas comuns, sem interferir nas áreas especificas. 

A meta do cuidado ao idoso é colocar em prática a abordagem ampla do conceito de 

saúde. Para atingir esse objetivo, os profissionais componentes da equipe interdisciplinar 

deverão, obviamente, tomar conhecimento da importância e da amplitude de sua atuação 

individual e coletiva; deverão estar cientes da complexa inter-relação entre os aspectos físicos, 

psicológicos e socais da saúde e da doença, além da relação entre os aspectos objetivos e 

subjetivos desses estados (NETTO; KEIN; BRITO, 2003). 

Esses mesmos autores destacam que as disciplinas-chave, freqüentemente envolvidas 

são: geriatria, enfermagem, assistência social, fisioterapia e terapia ocupacional. Uma 

abordagem mais ampla do atendimento à saúde deverá envolver também as seguintes 
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profissionais: nutricionista, farmacêutico, psicólogo, fonoaudiólogo, odontólogo e, em casos 

de pacientes terminais, de um padre, um pastor ou outro mentor espiritual. Além disso por 

trazer a colaboração de todas as disciplinas, é possível adotar um plano unificado de 

atendimento ao idoso, evitando distorções e incongruências terapêuticas. A figura 3 mostra a 

idéia de como deveria ser esse corpo de profissionais, onde a interseção significa a atuação 

conjunta e integrada dos profissionais. 

Nessa arte interativa, há que se considerar a capacidade pessoal do profissional para se 

comportar de modo ético e moralmente adequado na aplicação do saber técnico-científico, 

com um escutar, receber, interessar, confortar, orientar dentro da ciência. Nessa dinâmica é 

que se dá o reconhecimento do profissional, quando o próprio idoso, espontaneamente, o 

escolhe e o aceita, permitindo, em um clima de confiança, a abertura da sua subjetividade, 

tornando essa relação, uma cumplicidade (CARVALHO; ROCHA; LEITE, 2006). 

As mesmas autoras determinam que nesse momento, os profissionais dotados de um 

saber gerontológico poderão alcançar, com técnicas apropriadas, um grau de visibilidade dos 

problemas para uma ação reparadora, ou mesmo mantenedora, das condições vitais 

amplamente desejadas. 

Para que esses profissionais atuem com qualidade sua formação deve respeitar alguns 

preceitos fundamentais para se atuar na área da gerontologia. Assim Sá (2006) afirma que à 

medida que cresce a população idosa no mundo, em ritmo cada vez mais acelerado, 

aumentam as demandas nas áreas de prestação de serviços, pesquisa e políticas públicas, 

abrindo-se novos espaços ocupacionais. Existe, portanto, uma base sócio-histórica da 

requisição social do profissional especializado em gerontologia, conclamado a responder com 

competência teórico-metodológica e ético-política aos grandes desafios do envelhecimento. 

Conseqüentemente, há que se investir na formação de recursos humanos na área 

gerontológica. Isso requer a explicitação do perfil de gerontólogo que se pretende formar – 

um profissional especializado, capaz de: 

a) Aprender histórica e criticamente o processo do envelhecimento, numa perspectiva de 

totalidade; 

b) Compreender o significado social da ação gerontológica; 

c) Situar o desenvolvimento da gerontologia no contexto sócio-histórico internacional, 

nacional e local; 

d) Atuar nas expressões da questão da velhice e do envelhecimento, formulando e 

implementando propostas para o seu enfrentamento; 

e) Realizar pesquisas que subsidiem a formulação de ações gerontológicas; 
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f) Compreender a natureza interdisciplinar da gerontologia, buscando ações compatíveis 

na área do ensino, da pesquisa e da prestação de serviços; 

g) Estar aberto à mudança, agindo com criatividade; 

h) Zelar por uma postura ética e solidária no desempenho das ações gerontológicas; 

i) Orientar a população idosa na identificação de recursos para atendimento às suas 

necessidades básicas e a defesa de seus direitos; 

j) Ter competência teórico-crítica, técnico-operativa e ético-política, para uma ação 

gerontológica que atenda aos requisitos da deficiência, eficácia e efetividade; 

Assim o mesmo autor determina que além dessas capacidades o profissional também deve 

compreender o “ser velho” e o processo do envelhecimento, em suas dimensões conceituais, 

sociais, políticas, profissionais e éticas; e deve formular e implementar propostas para o 

enfrentamento das questões gerontológicas na sociedade contemporânea, de maneira eficiente, 

eficaz e efetiva. À educação gerontológica cabe, pois, apreender um ser pluridimensional e, ao 

mesmo tempo, uno, bem como a seqüência de estado de um ser que se transforma. Isso 

corresponde a captar uma realidade em movimento e uma unidade de contrários. 

 

 

4.7 MODELO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM 

 

Uma rotina de trabalho adequada é um instrumento indispensável em atenção 

interprofissional. A integração das ações de saúde requer que equipe tenha horários definidos 

de reuniões, que devem discutir casos de assistência domiciliaria, ambulatoriais e de doentes 

internados (LEME; PORTELA, 2006). 

Partido dessa premissa o cuidado de enfermagem pode ser realizado através de 

diversos métodos organizacionais. O modelo de cuidado de enfermagem utilizado varia muito 

de uma instituição para outra e de um grupo de pacientes para outro (SMELTZER E BARE, 

2006). 

As autoras ainda descrevem que a enfermagem em equipe é um modelo, que teve suas 

origens nos anos 1950 e 60, envolvia o emprego de um líder e membros da equipe para 

fornecer diversos aspectos do cuidado de enfermagem para um grupo de pacientes. A 

qualidade do cuidado do paciente com esse sistema é questionável, sendo preocupante a 

fragmentação do cuidado (SMELTZER E BARE, 2006). 
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Um outro modelo, em que o cuidado é compartilhado, avalia-se a necessidade de 

cuidado, elabora-se um plano assistencial, implementa-se e considera-se a reposta do paciente 

às intervenções de enfermagem. O papel profissional é o Enfermeiro de Referencia do 

Paciente. Para tanto, a metodologia de trabalho se desenvolve segundo o Processo e Consulta 

de Enfermagem. Desenvolvidas por enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, as 

ações são planejadas, realizadas ou delegadas de acordo com os níveis de conhecimento e 

competência (SILVA et al, 2003).  

A opção por um modelo de Decisão Compartilhada não é um processo simples. A 

instituição deve conhecer o porquê da mudança, as deficiências e necessidades do padrão 

vigente e os possíveis conceitos a serem adotados. A escolha de um novo modelo deve ser 

pautada em uma decisão consciente e fundamentada de forma consistente (BORK et al, 2003). 

As mesmas autoras afirmam que torna-se fundamental que a decisão de mudança do 

modelo de gestão de um Sistema de Enfermagem seja aprovada pela liderança do Serviço de 

Saúde, que deve compreender que o processo de implantação de um novo modelo envolve 

uma mudança cultural, sendo, portanto, necessário investir tempo adequado para obtenção de 

resultados, uma vez que estes não são imediatos. 

Outro modelo de atendimento é denominado Enfermeiro de Referência promove um 

melhor, mais consistente e contínuo contato do profissional com o paciente/família durante o 

desenvolvimento do processo assistencial. Para tal, o enfermeiro deve ter acesso a 

informações como o motivo de internação, dados da avaliação inicial, a permanência na 

unidade, exames complementares, plano terapêutico, previsão de alta e as intervenções da 

equipe multidisciplinar (SILVA et al, 2003). 

 Para as autoras o Enfermeiro de Referência do Paciente (RP) trabalha integrado à 

equipe multiprofissional. Ele contribui para a realização das metas e estabelece canais de 

comunicação eficazes entre a enfermagem, paciente/família, médico e equipe assistencial 

(multidisciplinar). Além disso, no modelo de gerenciamento de caso, ele é o responsável pelos 

cuidados de enfermagem e pela interface do cuidado com os demais profissionais da equipe 

multidisciplinar o planejamento e o monitoramento da assistência, promovendo a 

continuidade do tratamento durante toda a permanência do paciente/família na instituição. A 

colaboração interdisciplinar sustenta a continuidade do cuidado e o alcance das metas 

estabelecidas no planejamento assistencial. 

Ainda segundo as autoras é o próprio Enfermeiro de Referência que estabelece o 

Planejamento dos Cuidados de Enfermagem para os pacientes a ele designados, integrando 

ações preventivas, terapêuticas, de reabilitação e educação em saúde, da admissão até a alta. 
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A interface assistencial a ser desenvolvida por ele contará com o apoio dos Enfermeiros 

Masters, que, em suas especialidades, analisarão os dados clínicos e os resultados obtidos face 

ao planejamento assistencial elaborado pela equipe interdisciplinar. Para tanto, é necessário o 

desenvolvimento de guias de conduta e protocolos clínicos que estabeleçam critérios e ações 

dos profissionais, o que permite a identificação e análise dos resultados e proposição de 

melhorias no processo assistencial. 

O gerenciamento de caso constitui outro modelo de prestação de cuidado. O conceito 

de GC adquire diferentes denominações de acordo ao local onde é utilizado, dessa forma pode 

ser definido como uma equipe, ou um único profissional, que se responsabiliza pela atenção 

do paciente durante todo o processo clínico e faz julgamento sobre a necessidade da atenção e 

sobre os serviços prescritos e recebidos, através da coordenação dos cuidados e amparo a 

determinados pacientes, destinado a diminuir o custo e uso de recursos, visando melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde e alcançar os resultados desejados. Pode ser expresso como 

um modelo, que integra qualidade e custo, como estrutura organizada, para melhorar a 

qualidade do cuidado e a cobertura do serviço e como processo sistemático (GONZÁLES et 

al, 2003; DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008, p.61). 

Os profissionais comumente envolvidos com o gerenciamento de casos, doença e 

saúde são enfermeiros, assistentes sociais, médicos e outros profissionais que compõe a 

equipe interdisciplinar. Este tem como premissa a utilização da prática interdisciplinar de 

forma ampliada (MINATEL et al, 2003). 

 

  

REFLEXÕES SOBRE O REAL 

 

O modelo identificado nas clínicas cirúrgicas feminina e masculina abordadas 

constitui-se de uma associação entre o modelo de enfermagem em equipe com o modelo de 

cuidado compartilhado. Trata-se de um modelo transversal, onde não há integração entre o 

diretor responsável pela instituição,o diretor responsável pelo setor, a enfermeira chefe do 

setor e a plantonista, os técnicos e o próprio paciente. 

Silva et al (2003) descrevem que a prestação do cuidado na Prática Compartilhada 

caracteriza-se pela aplicação de habilidades de vários profissionais, em um modelo onde o 

enfermeiro identifica, coordena e monitora a implementação de todos os cuidados necessários 

para atender às necessidades de cada paciente sob sua responsabilidade, dentro de 

determinado período de tempo. 
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No cenário em estudo foi observado que esses modelos são realizados com algumas 

falhas, pois não há uma assistência sistematizada e nem integrada com vistas a acompanhar a 

evolução do paciente frente a implementação dos cuidados, previamente planejados. 

Esse fator constitui prejuízo ao idoso, principalmente por esse se encontrar em 

situação cirúrgica e por exigirem atenção especial que vise às suas particularidades. Devendo 

para isso haver intercomunicação entre todos os profissionais envolvidos na prestação de 

cuidados de saúde a esses pacientes. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O IDEAL 

 

Entendemos com a análise dos dados e pela população abordada que o modelo 

assistencial de enfermagem que mais se enquadraria para atender as necessidades dessa 

população é o gerenciamento de caso.  

Evidências sugerem que o GC ou, no inglês, “case management”, tem sido uma 

poderosa intervenção para assistir pessoas que possuem problemas psicossociais, incluindo 

doenças mentais crônicas, idade avançada e distúrbios emocionais infantis. (FIGLIE, 2004, 

p.63) 

A responsabilidade pela monitoração da evolução de determinado paciente e pelo 

acompanhamento da variação ou desvio do percurso é dada ao gerente de caso (SMELTZER 

e BARE, 2005, p. 2328). 

Gonzáles, (2003) defende que nesse contexto, os enfermeiros são vistos como os 

profissionais mais apropriados para exercer tal função, devido ao seu conhecimento clínico, 

habilidade para oferecer cuidado holístico e forte advocacia em favor do cliente, uma vez que 

conhecem os serviços profissionais associado à saúde.  

Para desempenhar a função de gerenciador Minatel et al, (2003) descreve os 

profissionais enfermeiros envolvidos no gerenciamento de casos devem possuir habilidades 

para coordenação, comunicação, colaboração, resolução de problemas e facilitação da 

prestação da assistência para grupos de populações de pacientes. Assim dentro do contexto de 

gerenciamento de casos seus objetivos são: 

A. Otimizar a saúde funcional e/ou bem-estar do individuo; 

B. Minimizar os fatores de risco; 

C. Prevenir doenças específicas na população de risco; 
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D. Facilitar o diagnóstico precoce da doença; 

E. Maximizar a efetividade e eficiência clínica; 

F. Prevenir complicações de doenças específicas; 

G. Eliminar ou minimizar assistências não-efetivas; 

H. Promover a avaliação contínua mensurando os resultados. 

Como gerenciador de casos, as autoras defendem que é necessário que o enfermeiro 

tenha a visão global do paciente, em todos os níveis de atenção à saúde, ou seja: 

- A prevenção de doenças e de complicações de doenças crônico-degenerativas; 

- O processo de internação hospitalar, abordando de maneira específica de diferenciada a 

população idosa internada, incluindo o preparo para alta hospitala. Aqui o enfermeiro deve 

fornecer orientações e informações sobre os cuidados àquele paciente, incluindo o ambiente 

em que ele e o familiar ou responsável por ele; 

- A reabilitação do paciente e sua reintrodução à comunidade. 

Com o que foi pontuado entendemos que quanto mais se conhecem as peculiaridades 

orgânicas, funcionais, psíquicas e sociais da chamada “terceira idade”, mais se torna patente a 

necessidade de uma estrutura de saúde especializada que possa oferecer, em todos os níveis de 

atenção, os múltiplos e complexos apoios requeridos por esta faixa da população (LEME; 

PORTELA, 2006). 

Com base nisso Minatel et al, (2003) descrevem algumas premissas baseadas em cada 

nível de atenção. Assim no nível primário a medida preventiva primária concentra-se em 

indivíduos que não tem problemas de saúde, sendo atividades de orientação de ajuda ao 

paciente na manutenção e promoção da saúde, satisfação das necessidades básicas e 

prevenção de futuras doenças. As atividades preventivas do enfermeiro incluem educação de 

saúde e procedimentos de imunização. No nível secundário as medida concentram-se em 

indivíduos com problemas de saúde cujas necessidades básicas não estão supridas e que 

correm risco de desenvolver complicações ou piora da sua condição. A assistência prestada 

em hospitais é, em grande parte, do nível de prevenção secundária, destinada a evitar 

complicações. Exemplos: a prevenção de infecções de feridas e a administração intravenosa 

de líquidos. Outras atividades do enfermeiro podem ser a educação e orientação do paciente 

quanto ao cuidado pessoal e apoio emocional para ajudá-lo na adaptação à doença e 

cooperação no tratamento. Já no nível terciário as medidas preventivas terciárias concentram-

se nos indivíduos que têm incapacidades de curta ou longa duração, com a maioria das 

necessidades não satisfeitas agravadas pela própria doença. O objetivo dessa assistência é 
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ajudar o paciente a se adaptar do modo mais completo possível à limitação causada pelas 

doenças. A assistência é preventiva porque envolve a prevenção de uma incapacidade ou a 

redução do desempenho das funções.  

A educação do paciente e o planejamento para a alta criam uma função vital, 

emergente para a enfermeira perioperatória por causa da ênfase crescente nos cuidados 

domiciliares, do crescente número de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e do controle da 

competição (FOX, 1997). 

Ainda segundo o autor, o ensino é um meio sistemático de introdução de informação 

nova, eventos, experiências ou objetos no ambiente do paciente. Quando visto como uma 

interação interpessoal entre o paciente e a enfermeira, o ensino é uma forma de comunicação 

distinta que é estruturada unicamente e seqüenciada para produzir aprendizagem. 

De acordo com Smeltzer e Bare (2006), o gerente de caso acompanha o paciente 

durante a hospitalização e no domicílio após a alta em um esforço de promover a coordenação 

dos serviços de saúde para evitar ou retardar a re-hospitalização. 

Por isso é interessante mencionar que para obter um resultado positivo o modelo 

assistencial proposto tem que ter a Unidade Básica de Saúde (UBS) como porta de entrada do 

idoso na atenção a saúde.  

Silvestre e Neto (2003) defendem que o cuidado comunitário do idoso deve basear- se, 

especialmente, na família e na atenção básica de saúde, por meio das Unidades Básicas de 

Saúde, em especial daquelas sob a estratégia de saúde da família, que devem representar para 

o idoso, idealmente, o vínculo com o sistema de saúde. 

Dessa maneira, o profissional de uma UBS sob a nova estratégia atua nos fatores que 

alteram o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente, compreendendo a saúde em seu sentido 

mais abrangente. Para tanto, ele busca conhecer detalhadamente a realidade das famílias que 

moram em sua área de abrangência, incluindo seus aspectos físicos e mentais, demográficos e 

sociais. Cabe a ele, também, identificar os problemas de saúde prevalentes na área de sua 

abrangência e, construir, junto com as famílias, um diagnóstico psicossocial que detecte 

situações de vulnerabilidade familiar. Ele planeja, organiza e desenvolve ações individuais e 

coletivas, avaliando, de forma constante, seus resultados. Para tanto, é necessário que ele 

tenha uma visão sistêmica e integral do indivíduo e da família, trabalhando com suas reais 

necessidades e disponibilidades, valendo-se de uma prática tecnicamente competente e 

humanizada, pelas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (SILVESTRE; 

NETO, 2003). 
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Entendemos que para a realização dessas atividades e continuidade da assistência ao 

idoso na comunidade deve haver acompanhamento continuado desses pacientes, mesmo após 

a alta hospitalar e faz-se necessária a elaboração de um prontuário único eletrônico onde todos 

os profissionais da área da saúde que trabalham de forma integrada para assistir o idoso em 

suas necessidades, devem registrar suas ações de forma que qualquer profissional, em 

qualquer unidade possa acessar esse prontuário e obter dados pertinentes à manutenção de um 

plano terapêutico de qualidade e eficiente. 

Reis e Simões (2003) afirmam que o novo cenário trouxe a necessidade de um sistema 

de informação em saúde que seja capaz de gerar para a instituição – e, no caso, para 

enfermagem – informações para o planejamento, programação e controle das atividades de 

enfermagem; para o financiamento, desenvolvimento de pesquisa e avaliação da qualidade da 

assistência prestada (REIS; SIMÕES 2003). 

Os mesmos autores consideram que os chamados Sistemas de Informação Hospitalar 

têm como objetivo o registro de informações relativas aos pacientes, de forma que possam ser 

compartilhadas por todos os setores do hospital, interna ou externamente, e por outras 

instituições, onde se fizerem necessárias.  E afirmam que a pedra fundamental de todo sistema 

de informação de enfermagem ou hospitalar é o prontuário do paciente, que deve ter uma 

estrutura sólida, de modo que os dados sejam úteis tanto para o enfermeiro assistencial quanto 

para a gerência de enfermagem, documentando as ações do serviço. (REIS; SIMÕES 2003). 

As enfermeiras perioperatórias precisam colaborar com outros profissionais para 

desenvolver relatórios informatizados da assistência ao paciente, os quais têm um enorme 

potencial para melhorar a qualidade e eficiência dos cuidados ao paciente. Eles permitem 

facilidades e práticas da assistência por conectar-se a uma rede eletrônica de dados, via 

sistema próprio de relatório com base na informática (LADDEN, 1997). A figura 4 mostra o 

fluxograma ideal de atendimento ao paciente idoso. 
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Figura 4. Fluxograma ideal de atendimento. 

 

Com essas pontuações a cerca dos recursos físicos, tecnológicos e humanos, bem 

como a assistência de enfermagem, é notório que envelhecer num país com tantos problemas 

sociais, econômicos e estruturais a resolver constitui-se em grande desafio para os indivíduos, 

para o conjunto da sociedade e para o governo, no sentido de oferecer condições qualificadas 

para o prolongamento da vida (RODRIGUES; RAUTH, 2006). 

Com base nessa observação, faz-se necessário uma reestruturação dos paradigmas da 

política de saúde para essa população, de modo a haver um maior envolvimento, interação e 

coordenação em todos os níveis, como na promoção da saúde, na integração, na promoção da 

saúde, na prevenção, na assistência primária, secundária e terciária, nos recursos comunitários 

e familiares, entre outros. Além disso, devem-se desenvolver técnicas de avaliação e 

identificação de idosos no âmbito hospitalar, visando ao correto diagnóstico e à instituição de 

abordagens terapêuticas apropriadas, voltadas para a reabilitação precoce e o retorno à 

comunidade com sua capacidade funcional preservada sempre que possível (WEIDT, 2004). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo permitiu a observação dos dados referentes à caracterização 

geral, avaliação funcional, patologias encontradas, diagnósticos de enfermagem 

observados e síndromes geriátricas associadas. A partir desses foi possível descrever 

como era o cenário das clínicas cirúrgicas feminina e masculina no que tange aos recursos 

físicos, tecnológicos e humanos, bem como o modelo assistencial de enfermagem presente 

nas mesmas, e, após idealizar esses mesmos aspectos, visando uma abordagem 

gerontológica ampla de caráter multiprofissional, justificada pelos problemas 

multifatoriais que os idosos apresentam. 

Assim a pesquisa mostrou maior predomínio entre os idosos em idade entre 60 e 70 

anos. Perfil esse que será modificado nos próximos anos devido ao aumento das 

expectativas de vida que levará ao aumento do número de idosos longevos. 

Em relação ao sexo observamos um número maior de mulheres em relação aos 

homens. Esses dados evidenciam a importância do cuidado à saúde da mulher que 

futuramente terá seu cotingente dobrado em relação quantitativo de homens idosos. 

A escolaridade mostrou um quantitativo de idosos que não completaram o ensino 

fundamental superior a todos os outros níveis de escolaridade. Esse fator merece atenção 

no que tange à adesão do regime terapêutico por parte desses idosos. Na elaboração do 

planejamento de cuidado aos mesmos deve ser avaliado o grau de escolaridade a fim de 

planejar um plano terapêutico capaz de ser entendido e executado por tais idosos. 

A maior parte dos idosos declararam possui algum tipo de ocupação. Muitos idosos 

realizam algum tipo de ocupação para complementar a aposentadoria, que na maioria das 

vezes não supre as necessidades do idoso e sua família, principalmente quando esse é o 

único a dispor de renda na casa. Essa idéia seve ser alvo de atenção para os profissionais 

de saúde, pois o idoso hospitalizado e/ou com sua capacidade funcional diminuída fica 
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impossibilitado de realizar seu trabalho e conseqüentemente não consegue a renda para 

seu sustento e de sua família. Isso gera preocupações que podem levar a desestabilidade 

física e psicológica que podem gerar ou agravar um quadro agudo vivenciado por esses 

idosos. 

 A grande maioria dos idosos abordados referiram não apresentar sexualidade ativa. O 

sexo é parte inerente à vida do ser humano, e o avançar da idade não significa o término 

da vida sexual. Este fator torna fundamental a atuação dos profissionais da área da saúde, 

e aqui em especial a enfermagem para detectar os fatores que podem estar impedindo a 

realização dessa atividade e intervir com o intuito de eliminá-los. 

Foi possível perceber que em relação à realização de atividades de lazer, a maior parte 

dos idosos do estudo mencionou possuí-las. O lazer é importante em todas as fases da vida 

do ser humano. O idoso com a aposentadoria tem a oportunidade de gozar do seu tempo 

livre realizando atividades que proporcionaram o bem estar e a melhora da qualidade de 

vida. 

Ao analisarmos a tabela referente ás patologias e cirurgias realizadas houve 

predomínio das doenças cardiovasculares e do câncer em relação com as outras doenças e 

patologias clínicas. As doenças crônicas são muito freqüentes entre os indivíduos idosos, mas 

esse fator não deve ser considerado sinônimo de incapacidade e dependência. Por isso a 

importância de profissionais capacitados e qualificados atuando de forma intensa na 

prevenção dos fatores incapacitantes. 

Ao fazer a avaliação funcional, observamos no teste do MEEM, que ao contrário do 

que se descreve nas literaturas, a maior parte dos idosos do estudo não apresentavam prejuízo 

da cognição.  

A maior parte dos idosos não apresentou resultado satisfatório no teste do relógio, 

mesmo com resultados positivos do teste do MEEM. No EVP os resultados também foram 

insatisfatórios para a grande maioria dos idosos, elucidando um prejuízo da memória. 

 No EDG os idosos apresentaram resultado positivo, em relação à presença ou não de 

fatores característicos de depressão. 

 O LAWTON mostrou que a grande maioria dos idosos apresentava dificuldades para 

a realização das atividades instrumentais de vida diária, revelando um grande quantitativo de 

idosos em situação de dependência para tais realizações. 

 Ao contrário do teste anterior, o Katz mostrou que a maioria dos idosos possuem 

condições de realizar as atividade devida diária, destacando para os profissionais de saúde a 
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importância de se realizar um cuidado voltado a manutenção dessas atividades e estímulo ao 

desenvolvimento de capacidade que permitam a realização das atividades perdidas. 

 A realização dessas avaliações na população idosa é fundamental, não só para a 

avaliação do seu estado funcional e cognitivo, mas também e sobretudo para direcionar o 

planejamento do cuidado a esses idosos. 

Dos diagnósticos de enfermagem encontrados os mais prevalentes foram dentição 

prejudicada, risco para quedas, risco de integridade da pele prejudicada, risco de infecção, 

déficit sensorial: visão, memória prejudicada, eliminação urinária prejudicada, mobilidade 

física prejudicada, manutenção ineficaz da saúde: gripe, dor aguda e nutrição desequilibrada: 

menos do que as necessidades diárias. Os diagnósticos de enfermagem constituem os 

principais fatores de atenção dos profissionais, pois são os problemas que levaram a 

determinação deles é que vão provocar a diminuição da capacidade funcional do idoso, 

refletindo assim na sua autonomia e independência. 

Assim como os diagnósticos de enfermagem as síndromes geriátricas devem ser 

avaliadas sistematicamente na população idosa. Elas constituem fator importante de agravo da 

saúde do idoso, merecendo assim atuação intensa dos enfermeiros integrados a outros 

profissionais gerontólogos a fim prevenir seu aparecimento, e uma vez identificadas devem 

ser realizadas ações que levem a sua eliminação e/ou diminuição. 

Com esses dados foi possível estabelecer o que foi encontrado nas clínicas em termos 

de atenção a saúde e assistência de enfermagem e traçar os pontos ideais para a realização de 

cuidados de saúde numa perspectiva gerontológica, integral, com base nas necessidades e 

particularidades do idoso, principalmente quando esse se encontra em situação cirúrgica. 

Esses dados também mostram a necessidade de reformulação dos setores sociais, aqui 

em especial do setor saúde, frente ao crescimento acelerado da população idosa. Torna-se 

emergente a elaboração de estratégias de saúde de qualidade e eficazes, bem como a formação 

de profissionais competentes e eficientes, com o compromisso único de buscar oferecer ao 

idoso bem estar físico, psíquico e social que garantam qualidade de vida ao mesmo. 

Fica claro aqui que os objetivos do trabalho foram alcançados. Assim pudemos 

observar que de acordo com o perfil da clientela atendida nas clínicas o modelo de atenção e 

de assistência de enfermagem prestados aos idosos não contemplam a visão gerontológica 

ampla de um atendimento multidimensional e interdisciplinar. Mostrando a emergência de 

reformulação desse atendimento para satisfazer as necessidades de saúde do idoso e manter 

um ambiente de trabalho satisfatório, não só para os clientes e seus familiares, mas também 

para a equipe de profissionais que trabalha neste estabelecimento. 
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Contudo essa pesquisa não pretende esgotar os conhecimentos e análise sobre a 

clientela abordada e os assuntos pertinentes presentes no mesmo. Assim se faz necessário a 

elaboração de outras pesquisas que possam servir como comparativo e complemento a esta. 

Espera-se que esse estudo contribua para o ensino, não só pelas referências que são 

atuais, mas também pelos temas abordados que merecem extrema atenção por parte dos 

alunos que devem ter esses conhecimentos para a construção de sua formação profissional. 

Para a prática espera-se que esse estudo contribua para a reformulação de algumas 

questões referentes à da atuação dos profissionais da área da saúde em especial os 

enfermeiros, que podem, com base nesses dados, avaliar sua atuação não só para com os 

idosos, mas preferencialmente para esses. 

Para a pesquisa, espera-se que os resultados aqui encontrados possam ter contribuído 

para o desenvolvimento científico, uma vez que descrevem questões pertinentes a saúde do 

idoso e reavaliação da assistência em saúde, fatores sociais que merecem estudo e destaque. É 

necessário lembrar a importância da realização de outras pesquisas que possam ser utilizadas 

concomitantemente a essa para possíveis determinações de parâmetros da prática. 
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto: Proposta de um Modelo Assistencial Gerontológico ao Idoso Hospitalizado em 

Situação Cirúrgica 

Pesquisador Responsável: Profª Ms. Rosimere Ferreira Santana 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 86407434 - (21) 26869255 – (21) 95710358 – (21) 37321026 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos.  R.G. ______________________ 
Responsável legal _____________________________________________________________ 
R.G. Responsável legal: _________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Proposta de um Modelo 

Assistencial Gerontológico ao Idoso Hospitalizado em Situação Cirúrgica”, de responsabilidade do 

pesquisador Profª Drª. Rosimere Ferreira Santana. Os objetivos da pesquisa são; 1) descrever o perfil 

dos idosos hospitalizados em situação cirúrgica; 2) analisar os modelos de atenção a saúde e 

os modelos assistenciais de enfermagem vigentes para os idosos hospitalizados nas clínicas 

cirúrgicas e 3) discutir uma proposta de um modelo gerontológico ideal para o atendimento ao 

idoso hospitalizado em situação cirúrgica.. Tem como justificativa determinar o modelo de atenção e 

de assistência de enfermagem prestados ao idoso em situação cirúrgica e contribuir para o desenvolvimento 

do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Serão aplicadas as escalas: de Depressão Geriátrica, 

de Atividades Instrumentais de Vida Diária, e de Atividades de Vida Diária, além do Mini Exame do 

Estado Mental, utilizando registro documental nas próprias escalas e teste. 
 Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa 

serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de 

realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o 

caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou 

responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 

sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
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    ____________________________________      ____________________________________ 

(Responsável legal)                                                     Janine Geronimo de Almeida 
                                                                                                    (responsável por obter o consentimento) 

 

___________________________________              ___________________________________                                                                                     
Testemunha                                                                      Testemunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
 
 
NOME:_________________________________________________  PRONT:_______ 
ESCOLARIDADE:________________________________________  IDADE:_______ 
 
 / / / 
 : : : 
ORIENTAÇÃO                                       01 PONTO PARA CADA    
1) Que horas são aproximadamente?    
2) Em que dia do mês estamos?    
3) Em que dia da semana estamos?    
4) Em que mês estamos?    
5) Em que ano estamos?     
6) Onde estamos?     
7) Em que andar estamos?    
8) Em que bairro estamos?    
9) Em que cidade estamos?    
10) Em que estado estamos?    
REGISTRO                                             03 PONTOS 
11) Mencione 3 objetos (COPO, MALA E CARRO), e peça para 
repetir. 
Dê um ponto para cada resposta correta. Repita até que ele aprenda. 
Número de tentativas:_____(se houver inclusão descrever)______ 
   

   

ATENÇÃO E CÁLCULO                         05 PONTOS 
12) Série de “7”. De 100 peça para subtrair 7, repita 5 vezes 
(93,86,79,72,65). 
Ou peça para soletrar a palavra mundo de trás para frente (O-D-N-
U-M) 

   

MEMÓRIA E EVOCAÇÃO                     03 PONTOS 
13) Peça para repetir as “3” palavras. Retire um ponto para cada 
objeto não citado. 
 Máximo de 6 tentativas 

   

LINGUAGEM                                           09 PONTOS 
14) Aponte o lápis e o relógio e peça para nomeá-los      (02 pontos) 

   

15) Peça para repetir “nem aqui, nem ali, nem lá”             (01 ponto)    
16) Peça para repetir um comando de três etapas: ”pegue este papel 
com a mão direita, dobre ao meio, e coloque no colo”     (03 pontos) 

   

17) Peça para escrever o comando no papel: “feche os olhos”            
(01 ponto) 

   

18) Escreva uma sentença                                                  (01 ponto)    
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19) Peça para copiar o desenho                                          (01 ponto)    
 : : : 
TOTAL       /30       /30     /30 
 
APLICADO POR_______________________________________________ 
CARIMBO: 
 
 

- feche os olhos 
 
 
- Escreva uma frase: 
 
 
 
 
 
- Copia do Desenho: 
 
 
 

 
 
 
 
- Desenho do relógio: 
 
 
 
 
- Evocação das palavras: 
 
Você deve dizer todos os nomes de animais que se lembrar, no menor tempo possível. 
Qualquer animal vale: insetos, pássaros, peixes e animais de quatro patas. Quanto mais você 
falar melhor. 
OBS: a classe vale como nome se não houver outros nomes da mesma classe ( boi e vaca – 2 
animais/ passarinho e canário – 1 animal) 
 
(  ) até doze nomes diferentes 
(  ) entre 13 e 18 nomes 
(  ) mais de 18 nomes   

 
 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://app1.unmc.edu/geriatricsed/delirium/images/mini_mental_picture.gif&imgrefurl=http://app1.unmc.edu/geriatricsed/delirium/mini_mental_satus_exam.htm&h=188&w=316&sz=2&hl=pt-BR&start=30&tbnid=IhIw675P8hNfpM:&tbnh=70&tbnw=117&prev=/images?q=mini+exame+mental&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=pt-BR&sa=N�
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ANEXO 2 
 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA  (EDG) 
 
 
NOME: __________________________________________________   PRONT:__________ 
 

PERGUNTAS 
 

/ / / 

1) O (A) Sr (a) está satisfeito com a sua vida ?                         (NÃO)        

2) O (A) Sr (a) interrompeu muitas das suas atividades?           (SIM)       

3) O (A) Sr (a) acha que a sua vida está  vazia ?                        (SIM)       

4) O (A) Sr (a) fica com freqüência aborrecido (a) ?                  (SIM)       

5) O (A) Sr (a) está de bem com a vida a maior parte do tempo?                                                                                                      
(NÃO) 

      

6) O (A) Sr (a) tem medo de que algo ruim lhe aconteça  ?       (SIM)       

7) O (A) Sr (a) se acha alegre a maior parte do tempo?            (NÃO)       

8) O (A) Sr (a)  com freqüência se sente desamparado (a) ?      (SIM)       

9) O (A) Sr (a) prefere ficar em casa em vez de sair e fazer coisas 
novas ?                                                                                         (SIM) 

      

10) O (A) Sr (a) acha que está tendo mais problemas de memória que 
as outras pessoas ?                                                                (SIM) 

      

11) O (A) Sr (a) acha que é maravilhoso estar vivo (a) agora? (NÃO)       

12) a O (A) Sr (a) acha que vale a pena viver como esta vivendo 
agora?                                                                                        (NÃO) 

      

13) O (A) Sr (a) se sente cheio (a) de energia?                         (NÃO)       

14) O (A) Sr (a) acha que sua situação tem solução?                (NÃO)       

15) O (A) Sr (a) acha que muita gente é melhor que o (a) senhor (a)?                                                                                                                                                                                                          
(SIM)                                                                                                 

      

TOTAL 
      

 
1) Quando a resposta do paciente for igual a que está entre parênteses, o item vale 1 ponto 
2) Quando a resposta do paciente for diferente a que está entre parênteses, o item vale 0  

(zero) pontos 
 
APLICADO POR: ___________________________________________________ 
CARIMBO: 
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ANEXO 3 
 
 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA 
LAWTON – (AIVDs) 

 
NOME: ________________________________________________       PRONT:__________ 
 

ITENS 
 

OPÇOES / / / 

1) Telefone - CAPAZ de ver os números, discar,  receber e fazer ligações sem 
ajuda 

-CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de  telefone 
especial ou ajuda para encontrar os números ou discar 

- Completamente INCAPAZ  no uso de telefone 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

2) Viagens - CAPAZ  de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus 
ou táxi 

- CAPAZ  de viajar exclusivamente acompanhado 

- completamente INCAPAZ de viajar  

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

3) Compras - CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte 

- CAPAZ  de fazer compras, exclusivamente acompanhado 

-  completamente INCAPAZ de fazer compras 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

4) Preparo de 
Refeições 

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas 

- CAPAZ  de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar 
refeições completas sozinho 

-  completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

(3) 

(2) 

 

(1) 

5) Trabalho 
Doméstico 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o 
chão) 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de 
ajuda nas tarefas pesadas 

- Completamente INCAPAZ  de realizar qualquer trabalho 
doméstico 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

(3) 

(2) 

 

   (1) 

6) Medicações - CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa 

- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de 
alguém que os prepare 

- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

(3) 

(2) 

 

    (1) 

7) Dinheiro - CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher 
cheques e pagar contas 

- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 
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necessita de ajuda com cheques e  pagamento de contas 

- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro 

(2) 

 

    (1) 

(2) 

 

    (1) 

(2) 

 

    (1) 

TOTAL     
APLICADO  POR:     __________________________________________         CARIMBO: 
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ANEXO 4 

 
 

ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – (AVDs) –KATZ 
 

NOME:_________________________________________________      PRONT:__________ 
 

ÁREA 
 

OPÇÕES      /      /      / 

Banho 
- NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (costas 
ou pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

- não toma banho sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Vestuário - veste-se completamente SEM assistência  (tirar as roupas do armário e 
vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização 
de fechos, suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os 
sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Higiene Pessoal - vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: ou 
recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite. 

- não realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                
(  ) 

(  ) 

(  ) 

                
(  ) 

(  ) 

(  ) 

                
(  ) 

Transferência - deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 
assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e 
andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

Continência - controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é 
incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Alimentação - alimenta-se SEM assistência 

- alimenta-se sem assistência,  exceto para cortar carne ou passar manteiga 
no pão 

- alimenta-se com assistência,  ou é alimentado de  maneira 
parcial/completa com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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RESULTADO 

    

 
APLICADO POR:     _______________________________________________________           
CARIIMBO: 
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ANEXO 5 
 

CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 
Nome:______________________________________________________________________ 
Data de nasc:___/___/___   Idade:_________ 
 
História anterior: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
História atual: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
História familiar: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Sinais Vitais: PA_____x______ P_____ R_____ T_____  HGT_________ P______  
Alt________  
 
Comportamento:______________________________________________________________ 
Condições de comunicação:_____________________________________________________ 
Condições de orientação:_______________________________________________________ 
 
Alimentação:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Hidratação:__________________________________________________________________ 
 
Eliminações vesicais:__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Eliminações intestinais:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Condições de Higiene:_________________________________________________________ 
Integridade da pele e mucosas:__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Boca/ Dentes/ Língua:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Visão:______________________________________________________________________ 
Audição:____________________________________________________________________ 
Tórax:______________________________________________________________________ 
Cardíaco:___________________________________________________________________ 
Abdomem:__________________________________________________________________ 
 
MMII:______________________________________________________________________ 
Tônus muscular: (  ) firme  (  ) enfraquecido _______________________________________ 
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Locomoção/ Atividades físicas:__________________________________________________ 
Quedas:_____________________________________________________________________ 
Ambiente doméstico:__________________________________________________________ 
 
Sono e Repouso:______________________________________________________________ 
Atividade de Lazer:___________________________________________________________ 
Sexualidade:_________________________________________________________________ 
 
Medicações em uso:___________________________________________________________ 
Vacinação:__________________________________________________________________ 
Preventivo:__________________________________________________________________ 
Próstata:____________________________________________________________________ 
 
 

ASPECTOS RELACIONADOS COM O CUIDADOR 
 

Quem cuida do idoso a maior parte do tempo (nome, parentesco, vínculo)________________ 
___________________________________________________________________________ 
Idade:______anos            Grau de instrução:________________________________________ 
Quanto tempo do seu dia é dedicado ao cuidado do idoso?_____________________________ 
 
Para executar este cuidado foi necessário alguma mudança na sua vida? 
(  ) Não   (  ) Sim. Descreva:____________________________________________________ 
 
Tem algum problema de saúde? 
(  ) Não   (  ) Sim.  Descreva:____________________________________________________ 
 
Que cuidados presta ao idoso? 
(  ) Banho             (  ) Preparo da alimentação            (  ) Administração da alimentação 
(  ) Auxilia a vestimenta             (  ) Auxilia na movimentação          (  ) Faz curativos 
(  ) Faz toalete. Especifique:_____________________________________________________ 
(  ) Administra medicamentos 
(  ) Outros 
 
Descreva suas principais dificuldades na realização dessas atividades: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tem outras atividades sob sua responsabilidade? 
(  ) Não   (  ) Sim. Quais? ______________________________________________________ 
 
Há rodízio na prestação de cuidados ao idoso? 
(  ) Não   (  ) Sim. Justifique ou descreva:__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Problemas de Enfermagem:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Orientações:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data: _____/_____/_____                      Enfermeira:__________________________________   
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