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RESUMO  

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva- exploratória, do tipo estudo de caso único 

holístico, que teve como objeto de estudo o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado 

com insuficiência cardíaca e os seguintes objetivos discutir o cuidado descrito pela equipe de 

enfermagem ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca, identificar os elementos 

componentes desse cuidado, descrever os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem 

que cuida desses idosos e analisar as possíveis dificuldades enfrentadas por essa equipe de 

enfermagem no cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca. O cenário de 

pesquisa foi uma enfermaria clínica-cirúrgica de uma Organização Militar de Saúde, 

localizada no Rio de Janeiro. Fizeram parte do estudo 16 profissionais de enfermagem que 

atuam na referida enfermaria clínica-cirúrgica. A coleta de dados se deu através das 

entrevistas com os sujeitos, da observação sistemática do ambiente físico da enfermaria e da 

observação participante acerca do cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado. Os dados 

receberam tratamento qualitativo através de análise de conteúdo, utilizando como técnica, a 

análise temática. Os resultados apontaram como elementos do cuidado de enfermagem ao 

idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca, àqueles relacionados à dimensão do afeto 

como o saber ouvir, o carinho, a atenção, e os relacionados à dimensão da prática como a 

monitorização dos parâmetros vitais e a minimização de esforços. As dificuldades enfrentadas 

pela equipe de enfermagem na realização do cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência 

cardíaca estão relacionadas à instituição, ao idoso, ao profissional e a equipe. Os saberes 

gerontológicos desta equipe têm origem no cotidiano profissional, como por exemplo, o 

reconhecimento da complexidade do cuidado a ser realizado ao idoso hospitalizado com 

insuficiência cardíaca. Conclui-se que a equipe de enfermagem desempenha um cuidado 

baseado em elementos afetivos e práticos, aplicando saberes que advém da prática 

profissional, havendo a necessidade da integração destes saberes com um saber de origem 

teórica, adquirido através de cursos de qualificação e/ou atualização com intuito de aumentar 

a qualidade do cuidado oferecido ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca. 

Contribuições para a Enfermagem: espera-se que através desta pesquisa, a enfermagem 

aprimore seu olhar, suas técnicas e sua abordagem ao cliente idoso com insuficiência cardíaca 

contribuindo para a realização de um cuidado adequado e resolutivo. 

 

Palavras-chave: idoso, enfermagem gerontológica, cuidados de enfermagem, hospitalização, 

idoso, insuficiência cardíaca. 
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ABSTRACT 

 

 

It is a qualitative, descriptive-exploratory research, of the holistic unique case study which 

had  as object of study the nursing care to institutionalized elders with heart insufficiency and 

the following objectives to discuss the care described by the nursing to the institutionalized 

elder with heart insufficiency, to identify the elements of these care, to describe the 

gerontology know-how of the nursing team that takes care of these elders and to analyze 

possible difficulties faced by this nursing team on caring the institutionalized elder with heart 

insufficiency. The research landscape is a clinical-surgical ward of a Health Military 

Organization, located in Rio de Janeiro. Sixteen professional nurses, who work in the 

mentioned clinical-surgical ward, were part of the study. Data collection was made through 

interviews with the individuals, by means of systematic observation of the physical 

environment of the ward and from the participant observation about the nursing care to the 

institutionalized elder. Data received qualitative treatment through content analysis, using as 

technique the thematic analysis. The results indicated as elements of the nursing care of the 

institutionalized with heart insufficiency those related to the dimension of the affection as to 

how to know to listen, the endearment, and the attention and still those related to the 

dimension of the practice of monitoring of vital parameters and the minimization of efforts. 

The difficulties faced by the nursing team in achieving the care to the institutionalized elder 

with heart insufficiency are related to the institution, to the elder, to the professional and to 

the team. The gerontology know-how of this team has origin from the professional quotidian, 

as for instance the recognition of the complexity of the care to be given to the institutionalized 

elder with heart insufficiency. It is concluded that the nursing team offers a care based in 

affective and practical elements, using the know-how acquired from the professional practice 

and there is the need of integration of all this knowledge to a knowledge of theoretical origin, 

acquired through qualification and/or refreshment courses with the aim of increasing the 

quality of the service offered to the institutionalized elder with heart insufficiency. 

Contributions to the Nursing: one expects that through this research nursing improves its 

focus, its techniques, and its approach to the elder with heart insufficiency, contributing to the 

implementation of an appropriate and resolutive care. 

 

Keywords: elder, gerontological nursing, nursing cares, institutionalization, heart 

insufficiency. 
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RESUMEN 

 

 

Tratase de una pesquisa cualitativa, descriptiva-exploratoria, del tipo estudio de caso único 

holístico que tuvo como objeto de estudio el cuidado de enfermeros al anciano internado con 

insuficiencia cardiaca y los siguientes objetivos discutir el cuidado descripto por el equipo de 

enfermeros al anciano internado con insuficiencia cardiaca, identificar los elementos de ese 

cuidado, describir lo conocimiento gerontológico del equipo de enfermeros que cuida de eses 

ancianos y analizar las posibles dificultades enfrentadas por ese equipo de enfermeros en el 

cuidado del anciano internado con insuficiencia cardiaca. El panorama de la investigación ha 

sido en una enfermería clínico-quirúrgica de una Organización Militar de Salud, ubicada en 

Río de Janeiro. Han hecho parte del estudio 16 enfermeros profesionales que actúan en la 

referida enfermería clínico-quirúrgica. La coleta de datos se ha dado a través de entrevistas 

con los sujetos, de la observación sistemática del ambiente físico de la enfermería y de la 

observación  participante acerca del cuidado de los enfermeros al anciano hospitalizado. Los 

datos han recibido tratamiento cualitativo a través de análisis de contenido, utilizando como 

técnica el análisis temático. Los resultados han apuntado como elementos del cuidado de los 

enfermeros al anciano internado con insuficiencia cardíaca aquellos relacionados a la 

dimensión del afecto como saber oír, el cariño, la atención y aquellos relacionados a la 

dimensión de la práctica como monitorización de los parámetros vitales y la minimización de 

esfuerzos. Las dificultades enfrentadas por el equipo de enfermeros en la realización del 

cuidado al anciano internado con insuficiencia cardíaca están relacionados a la institución, al 

anciano, al profesional e al equipo. El conocimiento gerontológico de ese equipo tiene origen 

en el cotidiano profesional, como por ejemplo el reconocimiento de la complejidad del 

cuidado a ser realizado al anciano internado con insuficiencia cardíaca. Concluyese que el 

equipo de enfermeros desempeña un cuidado basado en elementos afectivos y prácticos, 

aplicando el conocimiento que adviene de la práctica profesional, habiendo la necesidad de la 

integración de ese conocimiento con aquello que adviene de un origen teórico, adquirido a 

través de cursos de calificación y/o actualización con el intuito de aumentar la cualidad de 

cuidado ofrecido al anciano internado con insuficiencia cardíaca. Contribuciones para los 

enfermeros: esperase que a través de esa pesquisa los enfermeros mejoren su visión, sus 

técnicas y su abordaje al cliente anciano con insuficiencia cardíaca contribuyendo para la 

realización de un cuidado adecuado y resolutivo.   

 

Palabras claves: anciano, enfermería gerontológica, cuidados de los enfermeros, internación, 

anciano, insuficiencia cardíaca. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“A maior vitória é derivada da satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que 

você obteve o máximo daquilo que você deu.” (Howard Cosell) 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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Motivação para o Tema 

 

 

A motivação para o tema desta pesquisa tem sua origem na minha trajetória acadêmica 

enquanto graduanda de enfermagem quando me encantei pela temática do idoso com 

insuficiência cardíaca (IC) culminando na realização do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação sobre as repercussões desta doença na qualidade de vida dos idosos atendidos no 

ambulatório de um Hospital Universitário, o qual evidenciou que a IC gera inúmeras 

repercussões na vida dos idosos nos aspectos físico, social, emocional e financeiro, que 

demandam cuidados de enfermagem (SANTOS, 2006). 

Como enfermeira militar a quatro anos em uma Organização Militar de Saúde, percebi 

a necessidade da realização de um cuidado direcionado a clientes idosos com IC em uma 

perspectiva gerontológica considerando as especificidades do processo de envelhecimento e 

suas consequências no processo de saúde-doença do idoso. 

Assim, busquei ampliar meus conhecimentos realizando o Curso de Pós-Graduação 

em Enfermagem Gerontológica na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense e, durante o mesmo, desenvolvi uma pesquisa abordando as 

estratégias que os idosos hospitalizados, ou em acompanhamento ambulatorial, utilizavam 

para amenizar as repercussões da IC nas suas vidas. Como resultados desta pesquisa, constatei 

que dentre as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos idosos a que mais predominava era 

o enfrentamento paliativo, na qual o idoso buscava realizar atividades para manter-se ativo 

como passeios e caminhadas. Na referida pesquisa alguns idosos destacaram ainda a 

importância da fé, do trabalho, do apoio da família e/ou de outras pessoas significativas, como 

rede de suporte no enfrentamento das limitações e dificuldades decorrentes da IC em suas 

vidas. Em relação ao cuidado realizado pela equipe de enfermagem, os idosos ressaltaram 

como fundamental a atenção, o carinho e o apoio que receberam, para além dos 

procedimentos técnicos, proporcionando bem estar e conforto durante a hospitalização. 

(SANTOS, 2009) 

Hoje, com um amadurecimento profissional maior e, consciente da importância do 

cuidado de enfermagem ao idoso com IC penso que um dos primeiros passos para mudança 

e/ou aperfeiçoamento do cuidado realizado pela equipe de enfermagem a esses idosos, é que a 

mesma (re) conheça a importância do papel que desempenha e suas contribuições para a 
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recuperação e manutenção da saúde daqueles sob seus cuidados. Nesse sentido, é fundamental 

desenvolver conhecimentos e habilidades para saber avaliar o idoso, identificando suas 

necessidades em uma perspectiva gerontológica que preconiza uma abordagem integral tendo 

em vista as especificidades do processo de envelhecimento. 

 

 

O Tema e sua Contextualização  

 

 

O Brasil está passando por mudanças na sua estrutura demográfica. A queda da 

fertilidade, os avanços científicos e o aumento da expectativa de vida da população 

repercutem tanto na demanda de clientes idosos nos serviços de saúde, quanto na necessidade 

de qualificação crescente de profissionais, capazes de reconhecer as mudanças decorrentes do 

processo de envelhecer, contemplando as especificidades e necessidades dessas pessoas 

idosas.  

Leite (2007, p.17) enfatiza que o conhecimento dos aspectos relativos ao 

envelhecimento humano auxilia o profissional na composição de um ambiente de apoio e na 

atenção as manifestações que irão apontar quais intervenções são mais adequadas em um 

determinado momento. 

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios em 2009 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) informam que entre os anos de 2008 a 

2009, houve um crescimento de 697 mil pessoas com 60 anos ou mais, o que representou um 

aumento de 3,3%, contra um aumento de 1% da população total residente no país. O aumento 

deste segmento populacional vem sendo constatado ano após ano, atingindo em 2009 a marca 

de 11,3% dos brasileiros com 60 anos ou mais de idade, o que representa um total de 21,7 

milhões de pessoas, frente a 11,1% em 2008 e 9,7% em 2004. As regiões Sul e Sudeste 

apresentam os maiores percentuais desse grupo etário, sendo respectivamente 12,7% e 12,3%.  

  Amaral et al (2004, p.1617) apontam que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

aponta projeções que entre os dez países com as maiores populações de idosos em 2025, cinco 

serão países em desenvolvimento, incluindo o Brasil com um número aproximado de 27 

milhões de pessoas com sessenta anos ou mais. 

O impacto do envelhecimento populacional em toda a sociedade deve ser considerado, 

principalmente no sistema de saúde, onde existem deficiências de infra-estrutura e de 

profissionais capacitados, ambos necessários para atender as demandas desse segmento 

populacional.  
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Segundo Leite (2007, p.14), os déficits do sistema de saúde remetem ao espaço físico, 

políticas, ações e intervenções específicas e, especialmente, de recursos humanos capacitados 

qualitativa e quantitativamente para atender a essa população.  

Além de melhorias na infra-estrutura e a necessidade de capacitação de profissionais 

de saúde, o envelhecimento populacional nos remete a importância de sistematizar o cuidado 

realizado com intuito de ofertá-lo com maior qualidade.  

 No que tange a enfermagem, a gerência do cuidado é definido por Christovam e Porto 

(2008, p.04) como: 

 
uma ferramenta administrativa que a enfermeira utiliza para coordenar e sistematizar 

a prestação do cuidado de qualidade, devendo ser planejado, analisado e avaliado 

não perdendo de vista que o sucesso da gerência deste cuidado só se é alcançado 

através das pessoas e numa interação humana constante. 

 

 Dessa forma, evidencia-se que o cuidar e o gerenciar são atividades praticadas 

concomitantemente pela enfermeira, sendo a qualidade do cuidado de enfermagem 

influenciada por estas atividades.  

É importante destacar, segundo Mendes et al (2005, p. 423), que o envelhecimento é 

um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem, marcada por mudanças 

físicas, psicológicas e sociais que afetam de forma particular cada indivíduo com sobrevida 

prolongada. Bianco (2006, p. 09) complementa, relatando que o envelhecimento é um 

processo envolvido por mudanças lentas, gradativas e heterogêneas. 

Dessa forma, o envelhecimento é acompanhado por alterações na aparência, no 

comportamento, nas experiências vivenciadas e nos papéis desempenhados na sociedade com 

variações individuais, podendo ser considerado a fase da vida na qual o indivíduo refletindo 

sobre sua própria existência, conclui que alcançou muitos objetivos, mas também sofreu 

muitas perdas, pois segundo Gomes (2006), o envelhecimento traz repercussões sociais, 

econômicas e para a saúde dos indivíduos.    

 Dentre as diversas alterações fisiológicas que ocorrem no corpo humano no processo 

de envelhecimento, este estudo enfatiza aquelas relacionadas ao sistema cardiovascular tais 

como o aumento da espessura do miocárdico em até 25%, o que compromete a força contrátil 

dos ventrículos e o débito cardíaco; os vasos sanguíneos de uma maneira geral também se 

tornam mais espessos e menos elásticos; o declínio da elasticidade arterial e um aumento na 

resistência vascular periférica o que gera um aumento gradual da pressão arterial. Com a 

diminuição do fluxo coronariano há formação da circulação colateral que é um mecanismo de 

compensação à aterosclerose que está sendo desenvolvida. As valvas cardíacas também 
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sofrem a ação do envelhecimento tornando-se enrijecidas e mais espessas. Há uma diminuição 

do número de células marca-passo no nodo sinusal que é o responsável por ditar o ritmo do 

coração (ROACH, 2003, p.192). 

 É importante mencionar que mesmo diante de todas essas alterações, o 

envelhecimento não deve ser julgado como evento patológico, ainda que as suas modificações 

normais possam resultar numa maior vulnerabilidade do idoso em desenvolver determinadas 

doenças, como as cardiopatias. 

 Amaral et al (2004, p.1617-8) afirmam que a problemática oriunda do envelhecimento 

no que diz respeito ao setor saúde vivenciada pelos países chamados de Terceiro Mundo é a 

mesma que se verifica nos países desenvolvidos ou seja, as doenças crônicas, que requerem 

cuidados continuados e onerosos e que essa problemática ainda é agravada, pois nestes países 

ainda coabitam as doenças infecciosas e a desnutrição. 

 O Brasil além de estar vivenciando modificações populacionais tem vivenciado 

também uma transição epidemiológica, na qual as doenças infecto-contagiosas representam 

atualmente menos de 10% das mortes e as doenças cardiovasculares representam mais de 40% 

(IBGE, 2009).  

 Este quadro faz com que os profissionais de saúde se deparem no cotidiano de suas 

práticas com um número cada vez maior de pessoas idosas que enfrentam problemas 

recorrentes, os quais culminam em diversas hospitalizações que demandam intervenções 

específicas tanto dos profissionais, como dos serviços de saúde. 

Martins e Cesarino (2006, p.671) discorrem que as doenças crônicas têm recebido 

maior atenção dos profissionais de saúde nas últimas décadas devido ao importante papel 

desempenhado na morbimortalidade da população mundial.  

  No panorama das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs), as doenças 

cardiovasculares e, dentre estas a IC, despontam pela sua incidência e repercussões para a 

qualidade de vida dos indivíduos. A IC é definida por Santos, Costa e Saraiva (2004, p.244) 

como uma síndrome clínica complexa em que há uma incapacidade do coração bombear 

suprimento adequado de sangue para atender as necessidades do organismo. 

 Negrão et al (2004) relatam que até o começo do século XX a IC era uma patologia 

que despertava pouco interesse na comunidade científica mas, com o aumento acelerado da 

população idosa passou a ser uma das principais doenças cardiovasculares nos dias atuais, 

sendo alvo de muitas pesquisas. Dados do IBGE (2010) informam que a causa de internação 

hospitalar mais freqüente entre os idosos no ano de 2009 foi a IC alcançando 12,1‰ para 
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mulheres e 14,7‰ para os homens. Estes dados reforçam a magnitude do problema que esta 

patologia cardíaca representa para o Sistema de Saúde. 

Nesse contexto, constata-se que teremos um número cada vez maior de idosos com IC 

que por ser uma doença crônica demanda um cuidado contínuo, que envolve terapia 

medicamentosa e ações educativas visando estimular mudanças no estilo de vida e de hábitos 

nos indivíduos. Dessa forma, o que parece é que o aumento da expectativa de vida não trouxe 

uma velhice sadia com uma boa qualidade de vida, mas sim uma velhice marcada pela 

polimorbidade por DCNTs.  

 A esse respeito, Saccomann, Cintra e Gallani (2011, p.180) ressaltam que a auto-

limitação da atividade física imposta ao idoso com IC constitui uma das principais causas de 

incapacidade, estando “intimamente relacionada às atividades da vida diária dos idosos, à 

qualidade de vida, e às mudanças de estilo de vida impostas pela doença”; e que mesmo na 

presença de um tratamento otimizado, a IC causa diferentes impactos em sua qualidade de 

vida. 

 Dentre as orientações fornecidas pela enfermeira com intuito de promover o auto-

cuidado no cliente com IC, Rabelo et al (2007, p.02) enfatizam àquelas relacionadas “a 

restrição de líquido e sal na dieta, a monitorização diária do peso, a atividade física e o uso 

regular das medicações”. Estes mesmos autores apontam que os fatores de risco que 

predispõem o indivíduo com IC aos eventos hospitalização e readmissão hospitalar incluem o 

pouco conhecimento e a baixa adesão às recomendações para o autocuidado. 

Dessa forma, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem como elementos de 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar na área de saúde e, tendo em vista a 

importância do cuidado realizado aos idosos hospitalizados com IC, sendo responsáveis pela 

atenção oferecida a estes, devem possuir conhecimentos e habilidades para cuidar destes 

idosos, além de afinidade e desejar trabalhar com pessoas nessa faixa etária, buscando o 

desenvolvimento de um cuidado de enfermagem qualificado e resolutivo que contribua para a 

restauração e/ou manutenção da capacidade funcional, autonomia e independência dos idosos.  

Para Brum, Tocantis e Silva (2005, p.1020), cuidar do idoso envolve um agir, uma 

atitude do enfermeiro integrado por duas formações: a pessoal e a profissional. As possíveis 

repercussões destes valores, com reflexos na prática dos enfermeiros, podem ser percebidas 

no cotidiano, no relacionamento entre clientes-profissionais de enfermagem. Este 

relacionamento perpassa pela subjetividade do profissional que assiste, intervindo no cuidar - 

no agir humano.  
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Waldow (2001, p. 285-92) descreve os seres humanos como seres que cuidam ou que 

pelo menos deveriam cuidar da natureza, de si, do outro, da casa, dos animais enfim, o 

cuidado humano é um processo que contribui para o bem estar geral; e a enfermagem, uma 

profissão que lida com o ser humano que interage com ele, requerendo conhecimento acerca 

de sua natureza física, social, psicológica e espiritual. 

Balduíno, Mantovani, Lacerda (2009, p.343) complementam afirmando que o cuidado 

faz parte da vida do ser humano desde os primórdios da humanidade, como resposta ao 

atendimento das suas necessidades. 

Espírito Santo e Porto (2008, p.163) em estudo com enfermeiras novatas e veteranas 

definem cuidado de enfermagem no cenário hospitalar como complexo, compreendendo as 

dimensões profissional (saber-ser), do afeto (saber-sentir), do conhecimento (saber-saber) e 

da prática (saber-fazer) que se inter-relacionam produzindo saberes e fazeres que estão em 

constante mutação frente as situações emergentes do cotidiano nas instituições de saúde.  

No cenário hospitalar, a equipe de enfermagem, ao cuidar do cliente, deve promover o 

bem-estar físico, atenuando a dor e o sofrimento; mental, ajudando-o a enfrentar as suas 

angústias, medos e inseguranças; social, proporcionando relacionamento e um ambiente 

integrativo; e espiritual, pela vivência solidária e apoio nos valores de fé e esperança. (LEITE, 

2007, p.19) 

Assim, o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado, segundo Gonçalves e 

Alvarez (2002, p.760), deve ter como metas principais: 

 
Promoção de um viver saudável; compensação de limitações e incapacidades; 

provisão de apoio e controle no curso do envelhecimento; tratamento e cuidados 

específicos; facilitação do processo de cuidar. Atingir estas metas é o que visam as 

práticas de cuidados de enfermagem. 

 

 De acordo com Caldas (2004, p.408), ao avaliar uma pessoa idosa, o enfermeiro deve 

ter em mente três aspectos principais: a perda que ocorre com a idade, o quadro patológico 

que pode se instalar e a existência de um componente genético-fisiológico inicial que dá uma 

característica própria a cada idoso. Desta forma, torna-se imprescindível para a prática de 

enfermagem geronto-geriátrica que o conceito de “qualidade de vida” se destaque diante do 

conceito de “cura da doença”, visto que a prioridade deve ser a promoção da saúde do idoso, e 

não somente a preocupação com seu quadro patológico. 

 Assim, diante da magnitude das questões que envolvem o idoso hospitalizado com IC 

e da importância epidemiológica e social representada por esta doença para o Sistema de 

Saúde e para o próprio idoso é necessário a realização de estudos que abordem os elementos 
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inerentes ao cuidado de enfermagem a esse idoso, considerando o ambiente como parte deste 

contexto bem como todas as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no decorrer 

da prática profissional nas instituições de saúde. 

 Para compreender este cuidado também é imprescindível desvendar os saberes 

gerontológicos que a equipe de enfermagem utiliza durante a realização de suas ações junto a 

esse idoso, com vistas a evidenciar a necessidade da formação e capacitação de recursos 

humanos de enfermagem na área de gerontologia, bem como fomentar a importância dos 

saberes dessa profissão na manutenção e/ou restauração da saúde biopsicossocial do idoso. 

Assim, à luz dessas considerações foi definido como objeto de estudo: O cuidado de 

enfermagem aos idosos hospitalizados com IC.   

 

 

Questões norteadoras 

 

 

Como a equipe de enfermagem cuida do cliente idoso hospitalizado com IC?  

Quais são os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem que cuida do idoso 

hospitalizado com IC?  

Quais são as possíveis dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem no 

cuidado ao idoso hospitalizado com IC? 

 

 

Objetivos  

 

 

Geral:  

 

 

 Discutir o cuidado descrito pela equipe de enfermagem ao idoso hospitalizado com IC.  

 

Específicos: 

 

 

 Identificar os elementos componentes do cuidado descrito pela equipe de enfermagem 

ao idoso hospitalizado com IC; 

 Descrever os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem que cuida do idoso 

hospitalizado com IC; 
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 Analisar as possíveis dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no cuidado 

ao idoso hospitalizado com IC. 

 

 

Justificativa e Relevância da Pesquisa  

 

 

O fenômeno do envelhecimento da população mundial têm se tornado nas últimas 

décadas cada vez mais intenso trazendo em conjunto as afecções que acometem esta parcela 

da população, sendo as DCNTs as mais incidentes em termos estatísticos.  

 Segundo Amaral et al(2004, p. 1621) o idoso, proporcionalmente, tende a apresentar 

mais episódios de doenças e estas, em geral são crônicas, demandando mais recursos e maior 

tempo de internação, o que aumenta os gastos em saúde. Em relação ao motivo da internação, 

estes mesmos autores trazem que as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias 

apresentam maiores taxas de mortalidade.  

Até o começo do século XX a IC era uma patologia que despertava pouco interesse na 

comunidade científica, mas com o aumento acelerado da população idosa passou a ser uma 

das principais doenças cardiovasculares prevalentes nos dias atuais, sendo alvo de muitas 

pesquisas (NEGRÃO et al, 2004). 

 Do ponto de vista epidemiológico, existe no Brasil cerca de 6,5 milhões de brasileiros 

com IC que irão procurar ou procuram o sistema de saúde devido a internações e 

atendimentos emergenciais o que resulta em altos custos hospitalares e prejuízos na qualidade 

de vida dessas pessoas (HAYASIDA, 2010). 

Segundo levantamento apresentado por Machado et al (2010) no 65º Congresso 

Brasileiro de Cardiologia, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou mais de R$ 294 milhões 

com os casos da IC no ano de 2009, sendo esta responsável por 24% das internações por 

doenças do aparelho circulatório. Em relação ao óbito, a insuficiência cardíaca seria a maior 

causa de morte entre as doenças circulatórias, correspondendo a 27,7% das mortes, sendo a 

faixa etária acima dos 60 anos o principal grupo de risco para o desenvolvimento da doença. 

  Os dados trazidos por Machado et al (2010) e Hayasida (2010) reforçam a 

necessidade em abordar a temática do idoso com IC hospitalizado e o papel da enfermagem 

neste contexto na expectativa de implementar um cuidado que atenda efetivamente as 

necessidades dos idosos. 

 A justificativa de abordar nesta pesquisa a equipe de enfermagem e não apenas o 

enfermeiro ou o auxiliar/técnico de enfermagem se deve às características do 
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dimensionamento de enfermagem existentes no cenário do estudo que devido ao número 

escasso de concursos e política institucional vigente apresenta um reduzido número de 

enfermeiros cabendo a estes um papel mais ativo na gerência do cuidado do que na realização 

deste de forma direta.  

 Espera-se que este estudo proporcione a compreensão do cuidado realizado ao idoso 

hospitalizado com IC com vistas ao desenvolvimento de uma prática de enfermagem 

qualificada e resolutiva, sendo necessário conhecer a percepção dos mesmos, enfermeiro, 

auxiliar e técnico de enfermagem, pois suas atividades apesar de serem distintas e com graus 

diferentes de responsabilidades são interdependentes e complementares entre si. 

 O gerenciamento do cuidado ao cliente com IC pelo enfermeiro, segundo Ferreira 

(2007, p.133), surgiu em 1980 nos EUA e inclui o monitoramento dos sintomas, tratamento e 

a prevenção de problemas. Na atualidade, o enfermeiro desenvolve um importante papel nas 

clínicas de IC, consultas ambulatoriais, unidades extra-hospitalares ligadas a hospitais de 

referência, bem como no cuidado diário de idosos hospitalizados com essa patologia. 

 Em suma, espera-se que de posse das informações geradas com o alcance dos 

objetivos propostos neste estudo, a equipe de enfermagem aprimore seu olhar, suas técnicas e 

sua abordagem ao cliente idoso com IC contribuindo para a realização de um cuidado 

adequado às suas necessidades.  

No campo das pesquisas, esperamos que este trabalho possa contribuir para pesquisas 

na área da cardiologia, gerontologia e da enfermagem. No ensino, espera-se colaborar como 

indicador da necessidade de (re) organização de conteúdos programáticos na área de 

enfermagem nos níveis médio, de graduação e de pós-graduação, bem como a importância de 

atualizações destes profissionais através de cursos de capacitação voltados para o estudo de 

questões relacionadas ao envelhecimento que podem estar pautados em um serviço de 

educação continuada. 

Assim, inserido na Linha de Pesquisa do Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde – Cuidados nos Ciclos Vitais Humanos, Tecnologias e Subjetividade na 

Saúde – este estudo pretende contribuir na construção do conhecimento gerontológico que se 

organiza na Universidade Federal Fluminense, em especial na Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Gerontológica 

(NEPEG) voltado para a pesquisa, ensino e prática da enfermagem gerontológica. 

 Portanto, partimos do princípio que para a realização de um cuidado de enfermagem 

adequado ao idoso hospitalizado com IC, torna-se importante a qualificação destes 

profissionais no que tange as peculiaridades do envelhecimento e do ser idoso. Além disso, a 
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compreensão sobre os elementos desse cuidado e as possíveis dificuldades enfrentadas por 

estes profissionais no desempenho de suas ações permitirão a busca da melhoria das 

condições de trabalho bem como novas oportunidades de qualificação e/ou atualização que 

repercutirão na qualidade do cuidado desempenhado ao idoso hospitalizado com IC.  

 Dessa forma, está dissertação contempla quatro capítulos e uma parte final 

denominada Considerações Finais que serão apresentados no seu decorrer de forma 

subsequente, são eles: 

 Capítulo I: O Idoso, a Hospitalização e a Insuficiência Cardíaca que traz uma revisão 

de literatura sobre as doenças crônicas e o idoso, a hospitalização do idoso, a definição e a 

fisiopatologia da insuficiência cardíaca, bem como a terapêutica aplicada ao cliente com essa 

patologia. 

 Capítulo II: Fundamentação teórica que engloba as teorias sobre o envelhecimento 

humano, as políticas públicas de atenção ao idoso no cenário brasileiro e os conceitos 

fundamentais para a prática da enfermagem gerontológica como a capacidade funcional, 

independência, autonomia e fragilidade. 

 Capítulo III: Bases Metodológicas que discorre sobre o caminho percorrido pelo 

pesquisador para alcançar os objetivos do estudo, informando as características da pesquisa, o 

cenário e os sujeitos, os aspectos éticos da pesquisa, a coleta, organização e análise das 

informações. 

 Capítulo IV: Análise e Discussão dos resultados que apresenta a análise dos dados 

sociodemográficos e profissionais dos sujeitos do estudo, as conformidades e não 

conformidades do ambiente físico do cenário pesquisado bem como as categorias que 

emergiram na pesquisa. São elas: O idoso hospitalizado: o olhar da equipe, que contempla a 

visão que a enfermagem possui sobre o idoso hospitalizado; O cuidado ao idoso hospitalizado 

com insuficiência cardíaca, que aborda os elementos e as limitações inerentes ao cuidado de 

enfermagem a esse idoso; e Os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem que traz os 

saberes utilizados na realização do cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado com IC. 

 As Considerações Finais concluem esta dissertação, apresentando a compreensão 

sobre o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado com IC e a importância dos saberes 

dessa profissão na restauração e/ou manutenção da capacidade funcional, autonomia e 

independência desses clientes tornando necessária a qualificação e/ou atualização em 

gerontologia desses profissionais. Também são apresentadas as limitações deste estudo e a 

necessidade de outras pesquisas relacionadas à temática. 
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CAPÍTULO I: O IDOSO, A HOSPITALIZAÇÃO E A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

“Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face 

neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres: Trouxeste 

a chave?” (Carlos Drummond de Andrade) 
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CAPÍTULO I: O IDOSO, A HOSPITALIZAÇÃO E A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

 

 

 O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional no século XXI 

tem sido um assunto muito discutido em grande parte dos países do Mundo devido às suas 

repercussões em vários campos da sociedade. 

 Kalache (2008, p.1108) relata que “o envelhecimento inexorável de uma perspectiva 

internacional implica na acentuação das desigualdades entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, bem como entre pobres e ricos num mesmo país.” 

 O envelhecimento traz mudanças na estrutura orgânica, nos mecanismos funcionais 

intelectuais e emocionais do indivíduo e são estas modificações que dificultam a adaptação do 

indivíduo ao seu meio, os quais somados a condições não favoráveis de envelhecimento bem-

sucedido culminam com o surgimento de doenças que, em geral, são crônicas e degenerativas. 

 

  

Doenças Crônicas e o Idoso 

 

 

 No campo da saúde, constata-se que a transição demográfica acarreta também 

mudanças epidemiológicas, quando se observa a prevalência de doenças crônicas que 

apresentam baixa letalidade, porém alto grau de incapacidades. 

 Deste modo, está ocorrendo uma rápida transição nos perfil de saúde em nosso país, 

caracterizado pelo predomínio das doenças crônicas não-transmissíveis e pela importância 

crescente de fatores de risco para a saúde que requerem, complexamente, ações preventivas 

em diversos níveis, pois como refere Kalache (2008, p.1109), “à medida que as sociedades 

envelhecem os problemas de saúde entre idosos desafiam os sistemas de saúde e de 

seguridade social.” 

 Isso porque como ressaltam Zaslavsky e Gus (2002, p.635), “o velho é mais 

vulnerável a doenças degenerativas de começo insidioso, como as cardiovasculares e 

cerebrovasculares, o câncer, os transtornos mentais, os estados patológicos que afetam o 

sistema locomotor e os sentidos” 

 Assim, os idosos constituem o grupo com maior risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis, além de apresentar maior número de comorbidades, 

estando mais susceptíveis, portanto, ao evento hospitalização. 
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 Scheidt (2006, p.16) enfatiza que os idosos vistos como um segmento populacional 

com características próprias está ganhando destaque nas estatísticas hospitalares e que as 

doenças crônicas não diagnosticadas ou sem adequado tratamento, seja por falha do sistema 

de saúde e/ou do paciente, tendem a progredir e gerar complicações que exigem medidas 

assistenciais de urgência e, muito frequentemente envolvem inúmeras internações.  

 É importante mencionar que embora a grande maioria dos idosos seja portador de, 

pelo menos uma doença crônica, muitos levam uma vida normal com suas doenças. Um idoso 

saudável não é aquele que não tem doença, mas sim aquele que mesmo na presença destas se 

mantém socialmente ativo e no controle da sua vida. A velhice deve ser encarada como um 

processo natural, em que há perdas físicas e psíquicas progressivas, variando de indivíduo 

para indivíduo, sendo a senescência um fenômeno natural que não prejudica a saúde. 

 

 

Hospitalização do Idoso 

 

 

No processo de envelhecimento, o corpo humano apresenta de forma generalizada, 

alterações que geram um decréscimo de suas capacidades, que resultam numa maior 

vulnerabilidade biológica, social, econômica e espiritual, as quais tornam os idosos mais 

susceptíveis às doenças e à hospitalização (MARIN, BARBOSA, TAKITANE, 2000). 

O número de hospitalizações do idoso é bem mais elevado do que em outras faixas 

etárias e também a permanência nos hospitais por mais tempo faz com que estes consumam 

mais os serviços de saúde, o que envolve tecnologia complexa para um cuidado adequado, 

acarretando mais gastos institucionais. 

 Segundo Siqueira et al (2004, p.688) os idosos apresentam uma recuperação mais 

lenta e complicada requerendo um tratamento mais prolongado, o que faz com que utilizem 

mais os serviços hospitalares do que outros segmentos etários, envolvendo maiores 

custos.Além disso, a hospitalização oferece maiores riscos ao idoso, visto que são mais 

suscetíveis a complicações inerentes a internação hospitalar que influenciam na sua 

capacidade funcional. 

Jannuzil e Cintra (2006, p.180) apontam determinantes para os conflitos que permeiam 

a hospitalização entre os idosos, dentre os quais destacam: confinamento no leito; falta de 

estímulo para atividades físicas e mentais; dificuldade para adaptar-se ao novo ambiente, 

devido essencialmente às alterações visuais e auditivas; estresse imposto pela enfermidade; 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos; afastamento dos laços religiosos ou culturais; 
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sensação de proximidade da morte e medo da doença. Segundo os autores, a manifestação de 

doenças crônicas (como hipertensão arterial sistêmica) e degenerativas (afecções 

cardiovasculares, demências e afecções neoplásicas), entre outras, é freqüente nos idosos e 

pode requerer recursos sofisticados e longo tempo de internação que justificariam, em parte, o 

elevado número de ocupação de leitos hospitalares pela população acima de 60 anos. 

 Além do impacto financeiro e econômico causado pela hospitalização do idoso, que 

em geral ocorre devido a doenças cardiovasculares e dentre estas a IC como a principal causa 

de internação, o evento hospitalização promove um desequilíbrio na vida dos idosos, nos seus 

hábitos e no seu sistema de adaptação devido às situações novas ou inesperadas que ocorrem 

durante a internação hospitalar.  

 Santos (2009, p. 30) informa que a IC ocasiona no idoso limitações físicas e sociais 

que repercutem diretamente na sua qualidade de vida, e que a não adoção de medidas 

preventivas e mudanças no estilo de vida, predispõe a ocorrência de quadros agudos que 

levam a constantes hospitalizações e impacto na sua funcionalidade. 

 Rodrigues e Brêtas (2003, p.39) referem que “em virtude de todos esses aspectos, 

psicológicos, sociais e clínicos, envolvidos na internação do idoso, encontramos com 

frequência o surgimento ou agravamento de perturbações psíquicas.” 

 Além do surgimento e agravamento de perturbações psíquicas apontadas pelos 

autores, a hospitalização é um evento complexo e peculiar que ocorre num momento de 

fragilidade e desequilíbrio do idoso devido a uma doença em geral crônica que o obriga a sair 

do seu meio e do convívio familiar e social sendo transferido para um ambiente desconhecido 

que pode influenciar sua independência funcional. 

 Kawasaki e Diogo (2005, p.56) relatam que diversos estudos comprovam um declínio 

funcional de 34 a 50% dos idosos durante o período de hospitalização, contudo, ainda não se 

sabe, ao certo, até onde esse comprometimento é secundário somente ao evento 

hospitalização, uma vez que vários fatores podem influenciar esse resultado, como a 

gravidade da doença, estado nutricional, terapêutica empregada e o ambiente não responsivo. 

Este mesmo autor refere que, atualmente, vários estudos estão sendo desenvolvidos a partir 

dessa tríade: envelhecimento, independência funcional e hospitalização.  

 É importante mencionar que a hospitalização promove desequilíbrio tanto para o idoso 

como para a sua família e seus entes queridos, causando desequilíbrios na dinâmica social, 

gerando insegurança para ambos. 

 Martins et al (2008, p.31) complementam afirmando que: 
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a hospitalização representa, para muitos idosos, um momento de fragilidade e de 

medo, pois além do sofrimento e sensação desagradável, e da insegurança que a 

doença ocasiona, esse paciente irá necessitar da atenção de um conjunto de 

trabalhadores da saúde para intervir nesse processo. 

 

 Em estudo feito por Santos, Martins e Valdés (2005, p.203) a hospitalização aparece 

como sendo satisfatória para a maioria dos idosos, porém, apesar de relatarem que se sentem 

bem-cuidados, os sentimentos de medo, ansiedade, saudade, tristeza e insegurança permearam  

seus discursos, sendo os motivos geradores a distância da família, o tempo prolongado da 

internação e a necessidade constante de um acompanhante, pois alguns já apresentavam certas 

limitações advindas da idade e da própria doença coronariana. Os idosos deste estudo também 

pontuaram que o tratamento humanizado, a atenção e o cuidado que recebiam dos 

profissionais de saúde serviam para aliviar esses sentimentos.  

 Dessa forma, evidenciamos que a equipe de saúde, dentre estes a enfermagem, possui 

importante papel no processo de hospitalização dos idosos, auxiliando estes no enfrentamento 

de suas dificuldades, bem como realizando cuidados que os mantenham em equilíbrio bio-

psíquico. 

 Balduíno, Mantovani e Lacerda (2009, p.343) enfatizam que:  

 
[...] o enfermeiro assume um papel importante e muito expressivo para com ele, no 

sentido de ajudá-lo não só a enfrentar as dificuldades em torno da doença, mas 

também de cuidá-lo nas suas necessidades de segurança, carinho e autoconfiança. 

Desse modo é importante que o enfermeiro compreenda que os pacientes portadores 

de doença crônica requerem, do profissional, um raciocínio clínico e crítico 

constante, pois uma simples preocupação que apresentem pode colocar em risco 

suas vidas. 

 

 Martins et al (2008, p.31) reafirmam essa idéia destacando que, através de uma relação 

empática  da equipe de saúde com o idoso hospitalizado, se consegue com um cuidado 

humanizado e personalizado que contribui positivamente para adaptação do idoso à 

hospitalização favorecendo o seu equilíbrio físico e emocional. 

 Nos últimos anos, a equipe de saúde, especificamente a equipe de enfermagem, que 

trabalha no ambiente hospitalar passou a se deparar com uma nova situação: a presença de 

acompanhante durante a hospitalização de idosos. 

 O direito à presença de acompanhante seja ele familiar ou não, durante a 

hospitalização do idoso foi assegurado pela Portaria nº 280 de 07 de abril de 1999 (BRASIL, 

1999a) que entende que a presença do familiar cuidador no hospital proporciona melhoria 

para qualidade de vida do idoso. 
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 Durante a hospitalização do idoso torna-se importante a relação de apoio instaurada 

entre o cuidador e o idoso, com intuito de fortalecer o vínculo afetivo, o que o ajudará a 

superar os eventos negativos que surgem durante a hospitalização. 

 Pena e Diogo (2009, p.356) discutem a problemática do cuidador e a equipe de 

enfermagem, enfatizando que esta deve possuir uma boa interação com o cuidador, uma 

parceria, cabendo a esta equipe o papel de orientação sobre as atividades que podem ser 

desempenhadas pelo cuidador, sendo estas de baixa complexidade, de forma a envolvê-lo no 

cuidado ao idoso. 

 Leite (2007, p.42) corrobora com a importância do acompanhante no cenário 

hospitalar ao relatar que é uma “possibilidade da equipe de enfermagem interagir diretamente 

com essas pessoas, podendo dar orientações e ensinar a executar cuidados que poderão ser 

requeridos pela pessoa idosa no ambiente domiciliar, após a alta do hospital.” 

 Assim, fica claro que a equipe de enfermagem não deve perceber a presença do 

cuidador no decorrer da hospitalização do idoso como delegação de responsabilidades ou 

como complementação dos recursos humanos, mas respeitar a competência e os limites de 

atuação deste na sua relação afetiva com os idosos e família. 

 

 

Desvelando a Insuficiência Cardíaca 

 

 

 Dentre as DCNTs, as doenças cardiovasculares despontam no que diz respeito a sua 

importância como grande problema de saúde pública e pelas repercussões geradas na 

qualidade de vida do idoso devido a sua morbimortalidade.  

Martins et al (2008, p.31) informam que entre as doenças prevalentes no idoso, 

destacam-se as cardiovasculares, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) e a Insuficiência Cardíaca (IC). 

 A IC constitui-se em uma síndrome endêmica em todo o mundo, com prevalência e 

incidência crescentes e altas taxas de hospitalizações associadas à altos índices de 

morbimortalidade; é uma doença crônica que exige dos indivíduos adaptações em seu 

cotidiano que podem ocasionar conflitos, visto que estas alterações interferem em vários 

aspectos da suas vidas (ROCHA e SILVA, 2009, p.485). 

 O aumento do número de idosos na população juntamente com o avanço nas terapias 

farmacológicas e de intervenção tornou a IC um grave problema de saúde pública. Devido a 

sua importância epidemiológica e socioeconômica houve o desenvolvimento de vários 
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estudos acerca dos seus mecanismos fisiopatológicos, tratamento e repercussões na vida dos 

seus portadores, porém ainda há muito que esclarecer e muitos desafios a serem vencidos.  

A IC é um problema crescente no mundo contemporâneo, sua importância é tamanha, 

que a OMS a colocou como uma das prioridades entre as doenças que necessitam de especial 

atenção por parte dos serviços de saúde em todo o mundo; o estudo de Framingham em 1948, 

o mais importante em termos epidemiológicos para IC que utiliza até os dias de hoje os 

mesmos critérios diagnósticos, afirma que a IC acomete de 3% a 10% dos pacientes acima de 

65 anos, aumentando assim a sua incidência, à medida que a faixa etária aumenta. Outros 

fatores de risco, além da idade, devem ser considerados como o infarto agudo do miocárdio, a 

hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a hipertrofia ventricular esquerda, as 

valvopatias, a obesidade e as dislipidemias (FERREIRA, 2007, p.03-4). 

 

 

Definição e Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca 

 

 

A IC é definida por Ferreira (2007, p. 07) como um estado fisiopatológico em que uma 

anormalidade da função cardíaca é responsável pela incapacidade do coração em bombear 

uma quantidade de sangue adequada às necessidades metabólicas teciduais, ou só consegue 

isso com elevação da pressão do enchimento do ventrículo. Assis, Barros, Ganzarolli (2007, 

p.358) a referem como sendo uma síndrome clínica na qual uma desordem do coração leva à 

diminuição da capacidade do ventrículo em ejetar sangue e/ou de encher-se de sangue nas 

pressões de enchimento fisiológico. 

Brunini e Ribeiro (2007, p.07) complementam conceituando a IC como uma síndrome 

que é ao mesmo tempo complexa e comum com aspectos clínicos multifatoriais que geram 

repercussões sociais enormes devido a sua morbidade e mortalidade. 

 Como qualquer outra patologia a IC desencadeia mecanismos compensatórios, que são 

de fundamental importância para que se compreenda a sua fisiopatologia e o seu tratamento. É 

importante ressaltar que no início da instalação da doença estes mecanismos podem por um 

curto período de tempo manter o equilíbrio circulatório, porém com o tempo estes geram um 

ciclo vicioso, que acaba por prejudicar ainda mais a função miocárdica (SANTOS, 2006). 

 No início dos estudos pensava-se que como consequência da diminuição da força 

contrátil da bomba cardíaca eram ativados apenas os mecanismos hemodinâmicos de 

compensação que promoviam sinais e sintomas clínicos que permitiam o diagnóstico da IC. 

Com o passar dos anos e os avanços científicos, o modelo hemodinâmico proposto para 
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fisiopatologia da IC deu lugar ao neuro-hormonal (modelo Renina/ 

Angiotensina/Aldosterona) e, com isso, conseguiu-se compreender melhor os sinais e 

sintomas ocasionados pela doença contribuindo para escolha de uma terapêutica mais 

adequada (OLIVEIRA e PORTO, 1998). 

 Os principais mecanismos compensatórios da IC, segundo os mesmos autores são: 

aumento da frequência cardíaca (taquicardia), mecanismo de Frank-Starling (o ventrículo 

esquerdo aumenta a sua força de contração em função do aumento na pré-carga), remodelação 

ventricular, ativação do sistema nervoso simpático, ativação do sistema renina - angiotensina - 

aldosterona, liberação de endotelina, vasopressina, peptídeos natriuréticos e de outras 

substâncias. 

 Rezende (2006) em seu livro traz que a Americam Hearth Association classifica 

atualmente a IC nos seguintes estágios: 

 Estágio A: pacientes com alto risco para desenvolver IC por apresentarem fatores de 

risco como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, mas não apresentam 

disfunções cardíacas e sinais e sintomas. 

 Estágio B: pacientes com desenvolvimento da doença estrutural cardíaca (hipertrofia 

ventricular esquerda) fortemente associada à progressão para IC, sem sintomatologia 

clínica. 

 Estágio C: pacientes que apresentam sinais clínicos da IC associados à doença 

estrutural cardíaca (hipertrofia ventricular esquerda com disfunção sistólica e ou 

diastólica que são controlados com as medicações. 

 Estágio D: pacientes que apresentam doença estrutural cardíaca avançada e sintomas 

refratários de IC congestiva (hipertrofia ventricular esquerda com disfunção sistólica 

avançada) sendo utilizadas outras terapias além dos medicamentos como o transplante 

cardíaco. 

 É importante mencionar que os novos recursos diagnósticos não diminuíram a 

importância da avaliação dos sinais e sintomas presentes no paciente com IC para elaboração 

do diagnóstico, já que na fase inicial da IC, é possível diferenciar a insuficiência cardíaca 

direita (ICD) da insuficiência cardíaca esquerda (ICE) através dos sinais e sintomas. O 

indivíduo com ICD apresenta como sinais clínicos: turgência venosa jugular, hepatomegalia, 

ascite e edema de membros inferiores. Já o indivíduo com ICE apresenta sintomas 

respiratórios como dispnéia paroxística noturna, podendo desenvolver até mesmo o edema 

agudo de pulmão (EAP). Na avaliação de um cliente com IC, os sinais e sintomas e os 

recursos diagnósticos devem se complementares (REZENDE, 2006). 
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 No caso do idoso é mais difícil de diagnosticar a IC devido aos seus hábitos 

alimentares, a outras afecções que coabitam como tosse crônica e fadiga e por possuírem 

manifestações atípicas para exteriorizar a IC como alterações no paladar e até mesmo 

comportamentais (IBID). 

 Stocco e Barreto (2000) informam que a IC pode ser classificada, funcionalmente, 

baseada na tolerância ao esforço físico, segundo a New York Hearth Association em: 

 Classe I (mínima): paciente cardiopata sem limitação da atividade física. A atividade 

física habitual não causa dispnéia e fadiga 

 Classe II (leve): paciente cardiopata com pequena limitação da atividade física. A 

atividade física habitual causa dispnéia e fadiga 

 Classe III(moderada): paciente cardiopata com acentuada limitação da atividade 

física. A atividade física menos intensa que habitual causa dispnéia e fadiga 

 Classe IV (grave): paciente cardiopata incapaz de realizar atividade física. 

Santos, Costa, Saraiva (2004) informam que a internação do cliente com IC, 

provocadas por desequilíbrios clínicos que favorecem a progressão da doença, geralmente 

estão associadas à prática inadequada de autocuidado, entendido como a realização de 

atividades que os indivíduos praticam em benefício para a sua vida, resultado da não-adesão 

ao tratamento. Isso demonstra o importante papel que a educação em saúde apresenta no 

cuidado ao paciente com IC.  

 

 

Terapêutica e Cuidado ao Idoso com Insuficiência Cardíaca 

 

 

 A enfermagem ao cuidar de idosos com IC em seu cotidiano profissional deve 

reconhecer que a presença de uma afecção crônica e, portanto incurável gera modificações 

nos hábitos diários e na capacidade funcional desse idoso que poderão influenciar na sua 

qualidade de vida, sobretudo nas suas relações sociais.  

 Diante disso, os cuidados a estes clientes precisam ser sistematizados e planejados a 

partir das suas necessidades, estando inclusos em uma metodologia de assistência. Torna-se 

importante mencionar que a enfermagem ao fazer parte de uma equipe multiprofissional 

precisa atuar de forma interdisciplinar com intuito de oferecer um cuidado adequado e 

resoluto. 

 Acerca do tratamento oferecido ao idoso com IC, Santos, Costa e Saraiva (2004, 

p.248) trazem que a adesão destes clientes é influenciada por vários fatores que estão 
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relacionados ao próprio indivíduo, crenças, hábitos culturais e de vida, tratamento, instituição 

e relacionamento com a equipe de saúde.  

 Assim, a adoção do tratamento medicamentoso ou não medicamentoso pelo idoso com 

IC envolve questões objetivas, como o custo de medicamentos, bem como subjetivas como a 

não aceitação da doença e o relacionamento com a equipe de saúde. 

 Dentre os fármacos mais utilizados estão os digitálicos, os tiazídicos, os diuréticos de 

alça, diuréticos poupadores de potássio, beta-bloqueadores e os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA). Os diuréticos poupadores de potássio assim como os 

tiazídicos são considerados pouco potentes. O transplante cardíaco, a revascularização 

miocárdica e a terapia celular são realizados em casos em que a IC já está em estágio grave 

(OLIVEIRA e PORTO, 1998). 

 Santos, Costa e Saraiva (2004, p.245) relatam que “o esquema medicamentoso é 

bastante complexo, justificando o alto custo financeiro para a sua aquisição. Esse fato tem 

sido uma das causas mais frequentes da falta de adesão ao tratamento, já que o SUS não 

disponibiliza toda medicação”. 

 A utilização de fármacos pelos idosos com IC e pelo idoso de uma maneira geral 

merece atenção, visto não ser incomum o uso de inúmeros medicamentos como resultado do 

tratamento de múltiplas comorbidades, além das alterações do organismo decorrentes do 

envelhecimento que interferem na biodisponibilidade do fármaco. 

 Acerca deste assunto, Souza et al (2010, p. 739) trazem que esse segmento 

populacional por apresentar em geral mais de uma doença crônica possuem a necessidade de 

maior número de fármacos que podem ocasionar uma reação adversa a medicamentos, 

caracterizando uma iatrogenia;  esta reação adversa a medicamentos é definida como a 

resposta nociva e não intencional ao uso de um ou mais medicamentos, que ocorrem devido à 

associações de doses normalmente empregadas para profilaxia, diagnóstico e tratamento. 

 Esta iatrogenia medicamentosa pode ainda agravar o quadro clinico do idoso com IC, 

pois este apresenta uma menor resposta clínica oriunda do próprio envelhecimento e da 

cardiopatia, o que pode resultar em hospitalização com consequente impacto na capacidade 

funcional.  

 O uso de polifármacos e a própria condição cardiovascular também podem predispor o 

idoso com IC a outra síndrome geriátrica com consequente influencia na funcionalidade, as 

quedas. Fabrício et al (2004, p. 98) trazem em seu estudo  que uma das causas predisponentes 

de quedas em idosos são as doenças cardiovasculares e a utilização de grande quantidade de 

fármacos. 
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 A respeito do tratamento não medicamentoso, Bento e Brofman (2009, p.491) referem 

que nos estudos sobre a terapêutica do cliente com IC, o melhor tratamento é aquele que 

possui o foco voltado para ações educativas que busquem uma melhor compreensão do 

processo saúde-doença pelos pacientes com consequente redução das internações e 

readmissões hospitalares. 

 Este tipo de tratamento consiste em realizar atividades de educação em saúde, 

orientações dietéticas que estimulem os idosos a realizar modificações no estilo de vida 

objetivando minimizar os sintomas e promover melhoria na qualidade de vida. 

 A educação em saúde é um processo dinâmico que tem como objetivo a capacitação 

dos indivíduos e/ou grupos com intuito de melhorar as condições de saúde da população.  

Essa intervenção educativa pode colaborar para mudanças no estilo de vida, favorecendo o 

conhecimento bem como o aprendizado sobre novas formas de cuidar o que a torna uma das 

ferramentas eficazes nos desafios impostos aos idosos pela idade e pela sua condição de saúde 

(MARTINS et al, 2007, p.256). 

 Os estudos de Santos e Oliveira (2004), Soares et al (2008), Bento e Brofman (2009); 

e Santos, Costa e Saraiva (2004) corroboram informando que a educação em saúde é uma 

atividade essencial para gerar mudanças no comportamento bem como amenizar ou erradicar 

os sinais e sintomas que o idoso com IC apresenta e que o enfermeiro por ser por formação, 

um educador em saúde, é o profissional adequado para realizar estas intervenções com caráter 

educativo que capacitam esse idoso.  

 As modificações no estilo de vida tão importantes no tratamento da IC incluem 

restrição de sal, controle da ingesta hídrica e do peso, abstinência alcoólica, desencorajamento 

ao tabagismo e prática de atividades físicas. É importante estimular este idoso na participação 

de eventos na sociedade evitando o isolamento social. Além disso, as atividades sexuais 

devem ser encorajadas, pois aumentam a auto-estima, desde que sejam realizadas em fase 

assintomática. A vacinação contra pneumococo e influenza deve ser feita em todos os 

pacientes com IC, visto que as infecções descompensam este paciente (FERREIRA, 2007, 

p.45-7). 

 Tendo em vista essa grande importância da educação em saúde no cuidado ao idoso 

com IC com vistas ao autocuidado, o enfermeiro ganha destaque, por ser o profissional que 

está mais perto do cliente poderá, por meio da avaliação clínica diária e pela sua forma de 

atuar, propiciar uma visão global do cliente, uma mudança na história natural da doença 

provocada por mudanças no estilo de vida. 
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 Os estudos que discorrem sobre a atuação do enfermeiro a esses clientes levantado na 

literatura têm sido realizados sob duas vertentes: estudos voltados para os aspectos clínicos da 

IC que englobam revisão e aspectos atuais da fisiopatologia à evolução da síndrome e estudos 

sobre experiências de criação e implementação de clínicas onde existe destaque sobre a 

atuação do enfermeiro na abordagem a este cliente, com ênfase para as consultas de 

enfermagem em que o enfermeiro desenvolve seu papel de educador. 

 Ferraz e Omura (2005, p.84) ressaltam que o enfermeiro está presente e é importante 

em todos os tipos de tratamento ao cliente com IC, pois a sua função é cuidar, sendo 

necessário conhecer todo o processo desta síndrome, o que inclui a fisiopatologia, sinais e 

sintomas e os diversos tipos de tratamento.  

 Dessa forma, o enfermeiro deve ser capaz de prevenir e identificar possíveis 

complicações da IC, promovendo uma melhor assistência e melhorando a qualidade e 

expectativa de vida do idoso. 

 Martins et al (2008, p.31) relatam que para cuidar de um idoso com doença cardíaca é 

primordial que a equipe de saúde atrele à sua competência científica e técnica, o uso constante 

das tecnologias relacionais como o acolhimento, o vínculo e a troca de saberes que geram o 

cuidado unidirecionado, pois respeita-se possíveis limitações de idade e fornecem subsídios 

para humanizar o cuidado que nada mais é do que uma integração entre o profissional e o 

usuário, melhorando as condições de trabalho e a qualidade no atendimento. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“Fazer ciência com todo rigor, mas sempre no âmbito da cultura popular, para que todos se 

interessem por ela”. (Alexander Von Humboldt) 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

Em virtude do aumento da expectativa de vida são observadas transformações no 

contexto geral da sociedade, no nível econômico, político e cultural, com reflexos diretos no 

setor de saúde, transportes, previdência, entre outros, gerando grandes desafios para futuros 

governantes e para toda a sociedade. 

 O aumento do número de idosos abrange os diferentes níveis de atenção à saúde 

estando presente tanto nos serviços públicos, filantrópicos, quanto nos serviços privados. 

 Os profissionais de saúde, em especial aqueles que atuam em instituições hospitalares 

têm cada vez mais direcionado o seu olhar para o envelhecimento, tendo em vista o 

expressivo aumento no número de pessoas idosas que se encontram hospitalizadas quando 

comparado a outras faixas etárias e devido à necessidade crescente sentida na prática de 

cursos de capacitação que abordem as peculiaridades do idoso, um segmento social que 

requer um cuidado diferenciado. 

 Papaleo Netto
 
(2002) conceitua o envelhecimento como um processo dinâmico e 

progressivo com modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

promovem a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente o que acarreta 

maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que terminam por levá-lo a 

morte.  

 Santana e Santos (2006, p.32) informam que muitos pesquisadores brasileiros definem 

o envelhecimento como as mudanças morfofuncionais que ocorrem no indivíduo após a 

maturação sexual e que, progressivamente, ao longo da vida, afetam a capacidade de resposta 

dos indivíduos ao estresse ambiental e a manutenção da homeostasia. 

 Apesar de entendermos o envelhecimento como processo individual que ocorre ao 

longo da vida e que sofre influencia de vários fatores, o critério utilizado e instituído no 

território nacional para fins de direitos e deveres é o cronológico cuja Política Nacional do 

Idoso (BRASIL, 1994a) considera idoso a pessoa que possui 60 anos ou mais de idade.  

 Roach (2003, p.11) relata que a existência de uma faixa etária específica para iniciar a 

terceira idade foi criada apenas para fins de demarcar o início da aposentadoria, visto que 

começamos a envelhecer desde o momento em que nascemos. 

As áreas do conhecimento que focalizam o envelhecimento estão denominadas desde 

o início do século XX como Gerontologia e Geriatria, sendo esses dois conceitos-chave que 
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constituem a base para situar a Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso (LEONART e 

MENDES, 2005, p.540). 

 Para Silva (2006, p.75), a Geriatria “é o ramo das ciências da saúde que trata das 

doenças de pessoas em idade avançada, mais frequentemente relacionada à especialidade 

médica” e a Gerontologia é “o estudo científico dos diferentes aspectos (fisiológicos, 

patológicos, psico-sociocultural, etc) do envelhecimento que causam, aceleram, concorrem, 

integram, interferem e permeiam esse processo”.  

Camacho (2002, p.232) informa que a Gerontologia, com o estabelecimento 

interdisciplinar de suas áreas, favorece o preenchimento de lacunas para as dificuldades 

sociais, psicológicas, físicas e psíquicas do cliente idoso. 

 Assim, a Gerontologia é uma área ampla, uma ciência que explora o fenômeno do 

envelhecimento sob diversos enfoques, contemplando as múltiplas nuances que envolvem a 

pessoa idosa, garantindo a esta um cuidado adequado.  

Roach (2003, p.11) complementa definindo Gerontologia como “estudo de todos os 

aspectos do envelhecimento, incluindo os problemas físicos, psicológicos, sociais e 

econômicos dos idosos”.  

Nesse sentido, realizar um cuidado de enfermagem na perspectiva gerontológica é não 

se deter apenas nas técnicas, ou nos problemas físicos específicos dos idosos, mas em 

compreender o problema apresentado pelo idoso em todas as suas dimensões, em uma 

perspectiva holística.  

Para Silva (2006, p.75) “a enfermagem enquanto área profissional que vê, age, 

pesquisa, interage e cuida do idoso de forma integral e holística só poderia ser denominada 

como enfermagem gerontológica.”  

 No que tange ao desenvolvimento da enfermagem gerontológica, Eliopoulos (2011, 

p.100) informa que as enfermeiras sempre estiveram interessadas no cuidado aos idosos e que 

durante muitos anos esse cuidado foi pouco reconhecido. Segundo a autora, primariamente 

essas enfermeiras foram intituladas como enfermeiras geriátricas e só na década de 70, após 

se tornarem mais conscientes de seu papel na promoção da experiência do envelhecimento 

saudável, manifestaram interesse em mudar o nome da especialidade para enfermagem 

gerontológica, com o intuito de refletir em um âmbito mais amplo do que apenas o 

atendimento ao idoso enfermo, sendo o crescimento desta especialidade mais intenso nas 

ultimas décadas do século XX, se estendendo até os dias atuais. 

 Corroborando com essa autora, Hammerschmidt, Zagonel e Lenardt (2007, p.363) 

informam que o movimento de valorização e a discussão dos aspectos que permeiam a 
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população idosa se intensificaram em meados dos anos 70, sendo relativamente recente a 

abordagem de estudos e reflexões sobre estes temas. 

 Diante da necessidade do aprofundamento sobre as questões que envolvem o 

envelhecimento e o ser idoso na sociedade, incluindo os aspectos relacionados à sua saúde, 

além do intuito de subsidiar esta dissertação, criou-se este capítulo de fundamentação teórica 

estruturado em três tópicos principais, descritos a seguir. 

 

 

Teorias sobre o Envelhecimento Humano 

 

 

 Na busca de tentar entender o envelhecimento algumas teorias foram desenvolvidas a 

partir dos principais fatores que retardam ou aceleram o processo de envelhecer, sendo estas 

as teorias biológicas, as psicológicas e as sociais do envelhecimento.  

 Leite (2007, p.31) informa que muitos estudiosos buscam elucidar quais são os 

determinantes que contribuem para o aumento da expectativa de vida das pessoas, e que as 

teorias atuais sobre o envelhecimento humano não dão conta de esclarecer toda a 

complexidade do fenômeno. Esta autora também refere que existem evidências de que os 

fatores biológicos, sociais, psicológicos e ambientais colaboram para que os seres humanos 

tenham uma vida mais ou menos longa. 

 Sendo assim temos as teorias biológicas, que segundo Santana e Santos (2006, p.33-4) 

são as mais divulgadas e aceitas no meio científico e buscam explicar o envelhecimento, um 

fenômeno natural do ser humano, a partir de determinantes ou marcadores fisiológicos, 

bioquímicos e moleculares. Dentre as principais teorias biológicas estão: imunológica, 

genética, uso e desgaste, radicais livres e neuro-endócrina. 

 De um modo geral, a teoria imunológica traz que os órgãos primários do sistema 

imune como o timo e a medula óssea sofrem alterações com o envelhecimento; a teoria 

genética preconiza que a expectativa de vida é determinada por um programa genético 

herdado; a teoria do uso e desgaste que traz que o corpo com o processo de envelhecer e as 

inúmeras lesões vai perdendo as suas funções especializadas, assim como uma máquina que 

devido ao uso prolongado trabalha com menos eficiência; a teoria dos radicais livres que 

consiste que o declínio do corpo humano se dá pelo acúmulo dos danos decorrentes dos 

radicais livres que são moléculas do metabolismo corporal; e a teoria neuro-endócrina que 

discorre o envelhecimento como resultado de mudanças nas glândulas endócrinas 

(ELIOPOULOS, 2011, p.40-3) 
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 Para Leite (2007, p.32-3), as teorias psicossociais do envelhecimento têm contribuído 

com importantes avanços na psicologia cognitiva, principalmente nas questões relacionadas 

ao funcionamento intelectual. Santana e Santos (2006, p.39) complementam informando que 

as teorias psicossociais objetivam explicar “o fenômeno envelhecimento e sua influência 

sobre fatores culturais, psicológicos, históricos, existenciais, sociais e/ou até mesmo por um 

sistema integrativo de fatores” sendo divididas em três abordagens, de acordo com o 

paradigma, que são: mudança ordenada, a contextualista e a dialética.  Teixeira (2006) traz 

que atuação da psicologia no campo do envelhecimento é algo recente devido à gerontologia 

ter se expandido apenas no final da década de 50. 

 A sociologia, segundo Leite (2007, p.33), apresenta teorias que integram os aspectos 

sociais do envelhecimento. Nestas teorias, Cattai (2008, p.17) discorre que o idoso é visto 

como um agente de um sistema social, que devido ao envelhecimento muda a sua relação com 

a sociedade. Santana e Santos (2006, p.49-50) informam que estas teorias sociais são 

classificadas de acordo com as gerações, em 1º, 2º e 3º geração.  

 Como teorias sociológicas de 1º geração têm se a teoria do desengajamento onde o 

idoso se isola da sociedade, sendo o envelhecimento um processo de afastamento da vida; a 

teoria da atividade que busca que a sociedade possua as mesmas expectativas em relação ao 

idoso e ao adulto. Dentre as teorias de 2º geração, está a teoria da continuidade também 

conhecida como teoria do desenvolvimento do envelhecimento que versa sobre os padrões de 

desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, onde o envelhecimento bem-sucedido é 

resultado da capacidade de manter os padrões de comportamentos anteriores. E a teoria crítica 

classificada como teoria de 3º geração, contemplando duas dimensões: a estrutural e 

humanística, onde os conceitos de poder, ação social, e significações sociais são utilizados na 

investigação gerontológica (SANTANA e SANTOS, 2006, p.51-67; ROACH, 2003, p.20-1, 

ELIOPOULOS, 2011, p. 44-7) 

 Em suma, as teorias do envelhecimento, sejam elas biológicas, sociais, e /ou 

psicológicas explicam o processo de envelhecer sobre um determinado aspecto, não 

conseguindo contemplar o envelhecer em sua totalidade. Talvez isso ocorra, pois o 

envelhecimento é um processo vivido e sentido por cada indivíduo de forma singular e única, 

sendo os seus “detalhes” distintos e impossíveis de serem generalizados. 
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Políticas Públicas de Atenção ao Idoso no Cenário Brasileiro 

 

  

 No contexto brasileiro temos como marco inicial na Política Pública de Atenção ao 

Idoso o Artigo 230 do Capítulo VII da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2000) que diz 

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito 

à vida.” Os parágrafos 1º e 2º desse artigo, respectivamente, dizem que “Os programas de 

amparo aos idosos serão executados, preferencialmente, em seus lares” e que “aos maiores de 

sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.”  

 Com esse artigo evidencia-se o idoso como um ser ativo e incluso dentro de um 

contexto social e a necessidade de fortalecer o elo entre este e sua família, bem como a 

garantia de seus direitos. 

 Em 22 de setembro de 1989 foi criada a Portaria do Ministério da Saúde nº 810 

(BRASIL, 1989) que aprova as normas e os padrões para o funcionamento de casas de 

repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos, a serem 

observados em todo o território nacional. Dentre as determinações, estas instituições de saúde 

destinadas aos idosos devem oferecer assistência de enfermagem, odontológica, nutricional, 

psicológica, farmacêutica, atividades de lazer, atividades de reabilitação (fisioterapia, terapia 

ocupacional e fonoaudiologia), serviço social, apoio jurídico e administrativo e serviços 

gerais.  

 Em 20 de abril de 1993 (BRASIL, 1993a) foi criada a Lei nº 8648 pelo então 

Presidente da República Itamar Franco, com intuito de acrescentar o parágrafo único ao artigo 

399 da Lei nº 3071 de 1º de janeiro de 1916 do Código Civil, informando que: 

 

no caso de pais que, na velhice, carência ou enfermidade, ficaram sem condições de 

prover o próprio sustento, principalmente quando se despojaram de bens em favor 

da prole, cabe, sem perda de tempo e até em caráter provisional, aos filhos maiores e 

capazes, o dever de ajudá-los e ampará-los, com a obrigação irrenunciável de assisti-

los e alimentá-los até o final de suas vidas.  

 

 Através desse parágrafo único reitera-se a visão do idoso como pertencente à 

sociedade, trazendo à família a função de amparar e proporcionar segurança a este. 

 Um ano mais tarde, o Presidente da República Itamar Franco também aprova a Lei nº 

8842 de 20 de abril de 1994 (BRASIL, 1994 a) que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso 

(PNI) e cria o Conselho Nacional do Idoso (CNI). Esta Política tem como finalidade assegurar 

os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. Assegura-se aos idosos através de ações governamentais no 
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setor da saúde: a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do SUS; programas e 

medidas profiláticas para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde; as 

instituições geriátricas e similares devem adotar normas de funcionamento sendo fiscalizadas 

pelos gestores do SUS; elaboração de normas de serviços geriátricos hospitalares; o 

desenvolvimento de formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de Referência em Geriatria e 

Gerontologia para treinamento de equipes interprofissionais; a inclusão da Geriatria como 

especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal 

e dos Municípios; realização de estudos para detectar o caráter epidemiológico de 

determinadas doenças do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação; e a criação 

de serviços alternativos de saúde para o idoso.  Anos mais tarde, o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, aprova o Decreto nº 1948 de 03 de julho de 1996 (BRASIL, 1996b) que 

regulamenta essa Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e dá outras providências. 

 Ainda em 1994, torna-se obrigatório a inclusão nas bulas de medicamentos de 

advertências e recomendações sobre seu uso por pessoas de mais de 65 anos, através da Lei nº 

8926 de 09 de agosto de 1994 criada pelo Presidente da República Itamar Franco (BRASIL, 

1994b). 

 Com o Decreto nº 1744 de 08 de dezembro de 1995 (BRASIL, 1995) instituído pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, fica regulamentado o benefício da prestação 

continuada à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, previstos no Artigo 20 da Lei nº 

8.742, de 07 de dezembro de 1993 (BRASIL, 1993b).  

Segundo esse decreto, essa prestação continuada é a garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, com setenta anos ou mais, que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família. Define-se família neste decreto como uma unidade mononuclear, que vive sob o 

mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes.  

Anos mais tarde, através do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) criado pelo Presidente 

da República Luiz Inácio Lula da Silva, o direito a esse salário mínimo passa a ser dado aos 

idosos com 65 anos ou mais de idade que apresentem os mesmos critérios descritos pelo 

decreto nº1744 (BRASIL, 1995). 

 A presença do acompanhante nas instituições hospitalares é regulamentada pela 

Portaria nº 280, estabelecida pelo Ministro de Estado de Saúde, de 07 de abril de 1999, que 

através do seu Artigo 1º torna-se obrigatória a viabilização de meios que permitam a presença 

do acompanhante para pacientes maiores de 60 anos de idade internados nos hospitais 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm
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públicos, contratados ou conveniados com o SUS. As internações de idosos em Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), ou nas situações clínicas em que tecnicamente esteja contra-

indicada a presença de acompanhante deverão ser justificadas formalmente pelo médico 

assistente (BRASIL, 1999 a). 

 Através da Portaria Interministerial nº 5153 de 07 de abril de 1999 fica instituído o 

Programa Nacional de Cuidadores de Idosos que atuará de forma descentralizada e será 

supervisionado pela Comissão Interministerial, constituída por representantes da Secretaria de 

Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência e da Secretaria de 

Políticas de Saúde do Ministério da Saúde ( BRASIL,1999 b). 

 Com a Lei n.º 10.741 de 01 de outubro de 2003 normatizada pelo Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva foi criado o Estatuto do Idoso que objetiva assegurar 

todos os direitos da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Dentre as 

determinações expostas neste Estatuto, as instituições de saúde devem atender aos critérios 

mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a 

capacitação dos profissionais, assim como orientação aos cuidadores familiares e grupos de 

auto-ajuda (BRASIL, 2003). 

 A Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006 designada pelo Ministro do Estado de 

Saúde (BRASIL, 2006a) divulga o Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida que 

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

governo sendo prevista a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI), aprovada pela Portaria do Ministro do Estado de Saúde nº 2.528 de 19 de 

outubro de 2006.  

A finalidade primordial da PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse 

fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS que são: promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, integrada à saúde do idoso; estímulo às 

ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; provimento de recursos capazes de 

assegurar qualidade da atenção à saúde do idoso; estímulo à participação e fortalecimento do 

controle social; formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área 

de saúde do idoso; divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; promoção de cooperação 

nacional e internacional das experiências na atenção à saúde do idoso; e apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2006 b). 
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 Em 03 de novembro de 2009 foi criada a Portaria nº 2.669 pelo Ministro de Estado de 

Saúde (BRASIL, 2009) que estabelece que a atenção à saúde do idoso é uma das prioridades 

do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para os anos 2010-2011.O objetivo de 

estabelecer a saúde do idoso como uma das prioridades é promover a formação e educação 

permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde do idoso, sendo a meta 

brasileira reduzir em 2% a taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de 

fêmur nos anos de 2010 e 2011. 

 Anos mais tarde, em fevereiro de 2011 foi elaborado pelo Ministério da Saúde um 

documento que contempla as orientações acerca da avaliação do monitoramento do pacto pela 

saúde, nos componentes pela vida e de gestão para o biênio 2010-2011. Neste documento 

temos como ações estratégicas no que se refere ao alcance da meta brasileira de redução em 

2% da taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos nos anos de 2010 e 2011: 

a promoção de ações de capacitação dos profissionais de nível superior da rede SUS, 

principalmente da Atenção Primária, com destaque para a prevenção de quedas, através de 

Oficinas Estaduais de Prevenção de Quedas e Osteoporose; capacitação dos profissionais de 

nível superior da rede SUS através do curso “Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa” 

ministrado pelo Programa de Educação à Distância da Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/EAD/FIOCRUZ); capacitação dos profissionais dos estados 

e municípios para implantação e implementação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa 

(BRASIL, 2011). 

 Com esse breve levantamento acerca das legislações que tratam do idoso no cenário 

brasileiro, percebemos que avanços foram feitos recentemente, principalmente nas últimas 

décadas, tendo em vista o aumento deste segmento populacional nos diversos cenários da 

sociedade. Entretanto há muitos desafios a serem conquistados, sendo necessário que a 

população de um modo geral, sobretudo o idoso busque e cobre novas políticas e ações que 

contribuam para o exercício pleno da cidadania do ser idoso. 

 

 

Conceitos Fundamentais para a Prática da Enfermagem Gerontológica 

 

 

 A Gerontologia, devido às especificidades inerentes ao ser idoso, torna-se 

indispensável enquanto especialidade para o estabelecimento de um cuidado de enfermagem, 

que proporcione conforto e bem-estar à população idosa.  
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 No cuidado ao idoso, principalmente àquele portador de uma doença crônica, o 

atendimento às suas necessidades, sobretudo às básicas identificadas a partir de uma avaliação 

ampla e adequada bem como a forma como o cuidado é desempenhado apresentam maior 

influência para a manutenção e/ou restabelecimento da qualidade de vida do que propriamente 

a utilização de recursos diagnósticos sofisticados, salvo às indicações clínicas. 

 Leonart e Mendes (2005, p.540) ressaltam que para a Enfermagem Gerontológica o 

cuidado está direcionado para a avaliação do estado de saúde e funcional do idoso como bases 

para o diagnóstico, o planejamento e a implementação do cuidado em saúde, bem como dos 

serviços destinados a atender as necessidades identificadas e da avaliação da eficácia desse 

cuidado. 

 Dessa forma, ao avaliar o idoso deve ser utilizada a Avaliação Geriátrica Ampla 

(AGA) que envolve a aplicação de escalas que analisam o idoso sob as dimensões social, 

psicológica e física. 

 A prática de cuidados aos idosos exige uma abordagem global, interdisciplinar e 

multidimensional, que considere a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e 

sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual ele está 

inserido (BRASIL, 2006 b). 

 Segundo Eliopoulos (2011, p.102-5), além dos princípios básicos orientadores do 

cuidado para as pessoas em geral, princípios exclusivos e específicos são utilizados no 

cuidado aos idosos, tais como: o envelhecimento como um processo natural comum a todos 

os seres vivos; fatores como a hereditariedade, nutrição, experiências de vida, ambiente, 

atividade, estresse e estado de saúde que influenciam no processo de envelhecimento; dados e 

conhecimentos exclusivos são usados na aplicação do processo de enfermagem para a 

população idosa; os idosos comungam exigências universais de vida similares às de outros 

seres humanos; a enfermagem gerontológica ajuda o idoso a atingir níveis ideais de saúde 

física, psicológica, social e espiritual para que este possa chegar à sua integralidade. 

 A partir destes princípios evidencia-se que as ações preventivas, assistenciais e de 

reabilitação realizadas pela enfermagem gerontológica visam à manutenção e o 

restabelecimento da capacidade funcional, autonomia e independência dos idosos, com intuito 

de favorecer melhoria na qualidade de vida dos mesmos. 

 Para realizar estas ações é necessário possuir conhecimentos acerca do processo de 

envelhecimento e suas especificidades. Leite (2007, p.42) traz que o conhecimento auxilia os 

profissionais a identificar e avaliar corretamente as demandas peculiares dos pacientes idosos, 

possibilitando maximizar as condições de saúde, minimizando as perdas e limitações que 
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ocorrem com o envelhecimento, facilitando o diagnóstico, tratamento e proporcionando 

conforto em todos os momentos em que o profissional de enfermagem se fizer necessário a 

esse grupo etário.  

 Dessa forma, alguns aspectos relacionados à saúde do idoso devem ser considerados 

tais como capacidade funcional, independência, autonomia, fragilidade, iatrogenias, 

comorbidades e interdisciplinaridade. 

A Capacidade funcional é entendida como a capacidade de manter habilidades físicas 

e mentais necessárias no desempenho de atividades básicas de vida diária, ou seja, atividades 

de autocuidado e as atividades instrumentais de vida diária como, por exemplo, a atividade de 

controle do orçamento doméstico.  Cattai (2008, p.24) traz que a capacidade funcional é um 

processo dinâmico influenciado por fatores como a motivação, capacidade física, cognitiva e 

ambiente. 

A Independência é definida como a capacidade de realizar as atividades de vida diária 

sem ajuda de outra pessoa, sem supervisão ou assistência pessoal. Segundo Brasil (2006 b) a 

dependência, o oposto da independência, é vista como a dificuldade de realizar uma atividade 

devido a um problema de saúde.  

A Autonomia é conceituada como a capacidade de decidir e/ou gerenciar a sua vida em 

todos os seus aspectos. Para Rodrigues e Brêtas (2003, p.45), a dependência acarreta um 

comprometimento na autonomia dos idosos. 

O idoso frágil, ou em situação de fragilidade, é aquele que vive em Instituições de 

Longa Permanência para os Idosos (ILPI); encontra-se acamado; esteve hospitalizado 

recentemente; apresenta doenças causadoras de incapacidade funcional como o acidente 

vascular encefálico, síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas, etilismo, 

neoplasia terminal, amputações de membros; que possui pelo menos uma incapacidade 

funcional básica; ou viva em situações de violência doméstica. A literatura também 

estabelece, através do critério etário como idoso frágil, o idoso com 75 anos ou mais de idade.   

É importante mencionar que outros critérios poderão ser acrescentados ou modificados 

de acordo com as realidades locais (BRASIL, 2006 b).  

 Com esta definição evidencia-se que o idoso hospitalizado com IC, objeto deste 

estudo, é um idoso em situação de fragilidade, pois apresenta uma doença crônica 

sabidamente incapacitante e encontra-se em situação de hospitalização. 

 A iatrogenia faz parte das cinco grandes síndromes geriátricas, ou seja, dos chamados 

“5 is” da geriatria: Instabilidade Postural, Incontinência Urinária, Insuficiência Cerebral, 

Iatrogenia e Isolamento Social. (SOUSA et al, 2010)  
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 Essa síndrome geriátrica, a iatrogenia, é definida como qualquer alteração patológica 

que ocorre no paciente devido à ação dos profissionais de saúde, seja ela certa ou errada, 

justificada ou não. Os idosos são especialmente mais suscetíveis aos eventos iatrogênicos, 

sendo àquelas relacionadas a medicamentos as mais freqüentes desencadeadas pela 

enfermagem. (SANTOS e CEOLIM, 2009, p.811) 

 A interdisciplinaridade, segundo Waidman e Elsen (2005, p.342) se refere ao nível de 

interação que ocorre entre várias disciplinas de uma mesma ciência conduzindo a interações 

reais que leva a um enriquecimento mútuo. 

 Assim, os profissionais de saúde para realizar um cuidado interdisciplinar precisam 

identificar os seus limites profissionais para que os conhecimentos de outras disciplinas 

possam ser agregados.  

 No que tange ao cuidado do idoso com IC, a prática interdisciplinar torna-se 

indispensável visto que o conhecimento e a prática de um só profissional não conseguirá 

atender as suas necessidades. 

 A presença excessiva de comorbidades em idosos do que em outro segmento etário 

gera alterações na sua funcionalidade com consequente impacto nas atividades de vida diária. 

A esse respeito, Schneider, Marcolin, Dalacorte (2008, p. 05) dizem que diagnosticar e tratar 

as comorbidade produz benefícios em qualquer faixa etária, principalmente em idosos. Para 

isso torna necessário detectar mais precocemente possível, prejuízos nas atividades 

instrumentais e básicas da vida diária.   

 Assim, percebe-se que o conhecimento acerca dos aspectos relativos ao 

envelhecimento humano, sobretudo os conceitos citados anteriormente são importantes 

componentes na formação profissional em enfermagem, pois através destes se qualifica o 

cuidado oferecido, pois intervenções mais adequadas e orientações sobre prescrições e 

cuidados de forma mais compreensível são instituídos facilitando a sua comunicação com o 

idoso estabelecendo dessa forma um ambiente de apoio. 

 Para Cattai (2008, p.24), a enfermagem através da provisão de um ambiente físico 

adequado e de seu conhecimento técnico-científico atualizado, pode minimizar os riscos 

assegurando o cuidado, o conforto, a segurança e a confiança dessa clientela. 

 O cuidado gerontológico holístico baseia-se na integração das dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e espirituais do idoso para uma soma que será maior que suas partes; a 

meta não é tratar as doenças, mas atender as necessidades da pessoa em sua totalidade. 

(ELIPOPOULOS, 2011, p.114-5) 
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 A contribuição da interdisciplinaridade desenvolvida pela gerontologia à enfermagem 

advém não só para eliminar barreiras profissionais entre as disciplinas que contribuem para o 

desenvolvimento de pesquisas, mas também provocam reflexões entre as pessoas que nela 

atuam de modo a buscar alternativas para se conhecer mais e melhor o idoso, sem esquecer as 

diversidades das relações da vida familiar, social, cultural, biológica, entre outras; é um modo 

de proceder intelectualmente, uma prática de trabalho científico, profissional, de construção 

coletiva e benéfica para o idoso (CAMACHO, 2002, p.232). 

 Nesta linha de pensamento, insere-se o cuidado de enfermagem ao idoso com IC, visto 

que não se considera só a patologia, mas todo o processo social, econômico e físico que 

envolvem esse idoso. É necessário ter conhecimento que a doença influi na qualidade de vida 

que é um reflexo da prática de hábitos saudáveis cultivados no decorrer da vida, bem como do 

meio sócio-cultural do idoso. 

 É necessário que esse entendimento perpasse toda a equipe de enfermagem, visto que 

na prática hospitalar o cuidado realizado ao idoso, segundo Rodrigues e Brêtas (2003, p.39), é 

desempenhado majoritariamente por profissionais de nível técnico que, em geral, possuem 

formação insuficiente em gerontologia e que apesar da supervisão e acompanhamento do 

enfermeiro nem sempre possuem interesse ou dispõem de oportunidades para obter 

informações ou atualizações em gerontologia; e que mesmo em locais onde existem boas 

condições de recursos materiais e humanos, o ambiente institucional seja ele asilar ou 

hospitalar é em geral estimulador do conformismo, da dependência comportamental e do 

desamparo aprendido, predominando no contato com idosos a prática de fazer por eles, 

mesmo quando estes podem fazer por si. 

 Cuidar de um idoso com IC na perspectiva gerontológica requer uma postura 

construtiva do profissional de saúde para que a independência e autonomia dos idosos sejam 

estimuladas e/ou mantidas, pois as atitudes ou a forma de cuidar dos idosos envolvem fatores 

bastante complexos que podem refletir pré – conceitos que foram enraizados no decorrer de 

suas vidas, fruto das suas relações com a sociedade. 

 Portanto, a prática gerontológica alicerçada na diversidade dos princípios culturais, 

entendido como as múltiplas dimensões da vivência do ser idoso, incluindo as grandezas 

espaciais, físicas, econômicas, sociais e ambientais, possibilita maiores chances da 

sustentabilidade do cuidado desenvolvido, bem como a conscientização e apreensão da 

amplitude que integra o processo de cuidado gerontológico em enfermagem 

(HAMMERSCHMIDT, ZAGONEL e LENARDT, 2007, p.363). 
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 Em suma, discorremos neste capítulo, os fundamentos teóricos que embasaram esta 

pesquisa desde a coleta até a análise dos dados. Acreditamos que a utilização desses conceitos 

bem como do conhecimento acerca das leis e das teorias que abordam a questão do 

envelhecimento é possível realizar um cuidado de enfermagem ao idoso, e em especial ao 

idoso com IC, que vislumbre à obtenção da qualidade de vida, através da manutenção do 

idoso com um cidadão de direitos e deveres. A figura abaixo engloba de forma resumida os 

aspectos discutidos neste capítulo. 

 

Fundamentação Teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Fundamentação Teórica. Fonte: Santos, A.C.S. A equipe de enfermagem e o cuidado ao idoso com 

insuficiência cardíaca: um estudo de caso no cenário de um hospital militar. Niterói, 2011, 141f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem)-Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2011 
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CAPÍTULO III: BASES METODOLÓGICAS 

 

“Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, 

fazendo que planejando, vivendo que esperando...” (Luiz Fernando Veríssimo) 
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CAPÍTULO III: BASES METODOLÓGICAS 
 

 

 

Caracterização da Pesquisa 

 

 

Considerando o objeto deste estudo, o cuidado de enfermagem aos idosos 

hospitalizados com IC optou-se pela abordagem qualitativa que, segundo Chizzotti (2001, 

p.79), “[...] parte do fundamento de que há uma dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito.” 

A pesquisa qualitativa permitiu conhecer os elementos que compõem o cuidado 

realizado ao idoso hospitalizado com IC através das diferenciadas experiências vivenciadas 

pela equipe de enfermagem no seu cenário de prática do cuidado.  

Por se tratar de um caso particular dentro de uma realidade específica que é o cenário 

militar ainda pouco acessível a pesquisadores e a comunidade científica, o estudo torna-se um 

caso revelador sendo utilizado como método de pesquisa o Estudo de Caso único holístico. 

 Segundo Yin (2010, p.71-2), o estudo de caso único holístico como método de 

pesquisa ocorre “quando o investigador tem a oportunidade de observar e analisar um 

fenômeno que é previamente inacessível a ciência social, onde se busca analisar a natureza 

global de uma organização ou de um programa.”   

 Minayo (2007, p.164) complementa informando que os estudos de caso “utilizam 

estratégias de investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as 

relações e as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. 

 A pesquisa é descritivo-exploratória, pois busca através da aplicação de um 

instrumento de pesquisa, explorar e descrever o cuidado realizado pela equipe de enfermagem 

ao idoso com IC, identificando os elementos do cuidado de enfermagem, suas limitações para 

o cuidado bem como os saberes gerontológicos desta equipe de enfermagem 

 Gil (2008, p.27) refere que as pesquisas exploratórias “habitualmente envolvem [...] 

estudos de caso. [...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, [...] 

acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado [...].” Este mesmo autor (2008, p.28) informa que a pesquisa 

descritiva tem como “objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno.” 
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O Cenário e os Sujeitos 

 

 

 O cenário da pesquisa foi uma enfermaria clínica-cirúrgica de uma Organização 

Militar de Saúde de alta complexidade também chamado de Hospital de 4º Escalão, localizada 

no Município do Rio de Janeiro – RJ, representando dentro do Sistema de Saúde Militar um 

hospital de referência e de excelência por apresentar recursos humanos e materiais 

diferenciados. 

  A escolha deste cenário ocorreu pelo fato de atuar no referido hospital como 

enfermeira militar, pela possibilidade de dar continuidade à outras pesquisas realizadas 

anteriormente, e por ser um local ainda pouco explorado que por contemplar características 

peculiares ao militarismo o torna um excelente campo para estudos e pesquisas, 

principalmente no que tange aos pesquisadores militares. 

 Além disso, o fato de ser enfermeira militar nesta Organização possibilitou captar 

aspectos que permitiram retratar de forma clara e precisa a prática da enfermagem militar 

sendo um critério de confiabilidade deste estudo. 

 Os sujeitos da pesquisa foram dezesseis (16) membros da equipe de enfermagem 

(enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) que trabalham na referida enfermaria, 

independente do tipo de vínculo empregatício com o hospital, ou seja, contemplando tanto o 

servidor civil quanto o militar. É importante mencionar que no que diz respeito ao cuidado de 

enfermagem o servidor civil realiza as mesmas funções que o servidor militar, salvo as 

obrigações militares, como por exemplo, realizar continência ao cruzar com o superior 

hierárquico. 

 Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: ser membro da equipe de enfermagem e 

atuar na Organização Militar de Saúde há pelo menos seis meses, interesse e disponibilidade 

em participar do estudo, com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). Os critérios de exclusão foram: não estar presente no momento que o pesquisador se 

encontrava no cenário, estar afastado por férias, licença, ou estar cedido para outra 

Organização Militar e não ter disponibilidade ou interesse em participar da pesquisa. 

 Antes da coleta de informações, os sujeitos foram convidados e orientados quanto aos 

objetivos da pesquisa bem como sobre a necessidade da assinatura do TCLE, assegurando aos 

mesmos o direito de acesso aos dados, o anonimato na apresentação dos resultados, e a 

garantia de poderem deixar a pesquisa se assim quiserem. 

 Os membros da equipe de enfermagem que trabalham na enfermaria clínica-cirúrgica 

totalizam vinte e seis funcionários sendo um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e 
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vinte e três técnicos de enfermagem. Quanto ao vínculo empregatício, vinte e quatro 

funcionários são militares e dois são civis.  

 Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados dezesseis 

funcionários para participação no estudo. Como pseudônimos destes sujeitos utilizamos 

nomes de estados brasileiros devido à representatividade nacional expressa pelo cenário do 

estudo. 

  

 

Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

 A pesquisa segue o que é preconizado pela Resolução 196, de 10 de outubro de 1996 

(Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos) do Conselho 

Nacional de Saúde, que tem como objetivo dar ênfase aos compromissos éticos com os 

sujeitos da pesquisa seja como indivíduo, seja como coletividade (BRASIL, 1996a). 

As pesquisas que envolvem seres humanos devem estar aptas às exigências éticas e 

científicas. A questão ética deste tipo de pesquisa implica em: Consentimento Livre e 

Esclarecido, beneficiência, não maleficiência, justiça e eqüidade. 

  Assim, antes da realização da coleta de dados, o protocolo de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antonio 

Pedro/Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF) sob o nº205/2010 (ANEXO A). O 

TCLE encontra-se em apêndice neste trabalho (APÊNDICE A) 

 

 

A coleta de Informações 

 

 

 As informações foram coletadas através de entrevista semi-estruturada buscando 

apreender o ponto de vista dos sujeitos sobre o tema em estudo. Para a realização destas 

entrevistas foi elaborado um roteiro para orientar o pesquisador, visto que a pesquisa não pode 

ser realizada na base da intuição. O mesmo roteiro (APÊNDICE B) foi utilizado em todas as 

entrevistas sendo constituído de duas partes: uma com os dados sócio-demográficos e 

profissionais e outra com questões abertas relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 Minayo (2007) aponta que a entrevista semi-estruturada é constituída com questões 

abertas e fechadas compondo um roteiro como instrumento de coleta de dados do pesquisador 

para facilitar a abordagem do sujeito.  
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  A coleta de dados foi iniciada em dezembro de 2010 com realização de duas 

entrevistas-piloto. Posteriormente, em janeiro de 2010 iniciaram-se as entrevistas com os 

sujeitos selecionados, sendo estas desenvolvidas até março de 2011.  

 Todas as entrevistas foram realizadas no mesmo local, a copa de enfermagem 

existente no cenário do estudo. A escolha deste local se deu pelo fato de ser um ambiente 

calmo, tranqüilo e familiar o que proporcionou privacidade para os entrevistados, 

contribuindo para a realização de uma entrevista mais eficiente. 

 O tempo de duração das entrevistas foi de dez a vinte minutos e foram realizadas no 

turno da manhã, tarde e noite conforme a disponibilidade dos entrevistados; as entrevistas 

foram gravadas em aparelho MP4, para que nenhum dado fosse perdido o que permitiu que o 

entrevistador ouvisse os sujeitos da pesquisa com maior atenção, estabelecesse certa 

confiança com os mesmos e observasse as suas expressões corporais, objetivando 

compreender melhor os seus depoimentos. 

 Além da entrevista também foi utilizada como técnica de coleta de dados a observação 

participante acerca do cuidado realizado pela equipe de enfermagem ao idoso e ao idoso com 

IC, ambos hospitalizados. Esta observação acerca do cuidado totalizou um período de cerca 

de 20 horas, sendo realizada no mês de abril de 2011, e registrada em bloco de papel durante 

o serviço do entrevistador dando origem ao diário de campo. 

 Também foi realizada a observação sistemática do ambiente físico da enfermaria 

clinica – cirúrgica em um dia no mês de abril de 2011 através de um instrumento elaborado 

pelo próprio pesquisador (APÊNDICE C), visando descrever a estrutura física do ambiente 

que está no entorno do cuidado de enfermagem ao cliente idoso.  

 

 

Organização e Análise das Informações 

 

 

As informações que emergiram da observação sistemática foram descritas nos tópicos: 

Entrando no cenário do estudo... e  Ambiente do cuidado ao idoso e as oriundas da 

observação participante compuseram o tópico Olhando o cuidado de enfermagem realizado 

ao idoso hospitalizado. 

 Os dados sócio-demográficos e profissionais contidos na primeira parte da entrevista 

foram descritos nos tópicos: Caracterização sócio-demográfica da equipe de enfermagem; 

Dados profissionais da equipe de enfermagem; e a Atualização e a formação da equipe de 
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enfermagem sendo as suas informações interpretadas à luz de autores da literatura acerca da 

temática. 

 As respostas oriundas das questões abertas das entrevistas foram transcritas na íntegra 

em relatórios pela própria pesquisadora, de forma que não se perdesse nenhuma informação e, 

posteriormente, foram submetidas à análise de conteúdo temático de Bardin (2009), que é: 

 
Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção, recepção (variáveis e inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2009, p.44). 

 

 O mesmo autor referenciado acima define a análise de conteúdo temático como a: 

 

(...)Contagem de um ou vários temas ou  itens de significação, numa unidade de 

codificação previamente determinada( ibid, p.73). 

 

 Segundo Oliveira (2008a, p.570), a análise de conteúdo temático é “(...) uma descrição 

analítica, segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. Este mesmo autor pressupõe que esta análise contempla as etapas de pré-análise 

(definição do material a ser analisado, objetivos da análise e elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação final), de exploração do material (os dados brutos são 

transformados em unidades), e de tratamento dos resultados (as informações são fornecidas 

pela análise através da quantificação simples ou de formas mais complexas). 

 A análise das entrevistas dos sujeitos relacionadas ao cuidado ao idoso hospitalizado 

com IC culminou em quarenta e cinco unidades de registro, dezoito temas e quatro categorias.  

 As categorias emergentes da análise dos depoimentos dos entrevistados em relação ao 

cuidado ao idoso hospitalizado com IC foram intituladas: Idoso hospitalizado: o olhar da 

equipe; Cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca; e Saberes Gerontológicos 

da equipe de enfermagem. 

 A categoria intitulada Cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca foi 

dividida nas seguintes subcategorias: Elementos do cuidado: dimensão do afeto; Elementos 

do cuidado: dimensão da prática; Dificuldades/limitações da instituição; 

Dificuldades/limitações do idoso; Dificuldades/limitações do profissional; e 

Dificuldades/limitações da equipe 

Através da elaboração destas categorias pudemos compreender o cuidado de 

enfermagem realizado ao idoso hospitalizado com IC, objeto deste estudo, revelando os seus 
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elementos e as suas dificuldades, bem como os saberes gerontológicos da equipe de 

enfermagem estudada. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

“O importante é não seguir nunca os caminhos já trilhados, mas procurar sempre novos 

atalhos.” (Alexander Graham Bell) 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

O Brasil encontra-se atualmente em processo de transição tanto no campo 

demográfico, com o aumento progressivo da população idosa, quanto no campo 

epidemiológico com predomínio de DCNTs, sobretudo as cardiovasculares das quais, a IC 

vem ganhando destaque, pois é a principal causa de internação entre as pessoas com mais de 

60 anos de idade. 

A velhice como afirmam Zaslavsky e Gus (2002, p.635) é uma etapa da vida com 

características e valores próprios, em que o indivíduo sofre modificações tanto na sua 

estrutura orgânica como no metabolismo, no equilíbrio bioquímico, na imunidade, na 

nutrição, nos mecanismos funcionais, nas características intelectuais e emocionais, o que 

interfere na sua adaptação ao meio, predispondo a ocorrência de doenças. 

 Quando “ser idoso” associa-se a instalação de uma doença crônica, como a IC, este 

passa a conviver, segundo Santos (2009), com limitações físicas, financeiras e emocionais que 

o tornam mais suscetível a doenças psíquicas como a depressão.  

Soares et al (2008, p.246) complementam informando através do seu estudo que os 

aspectos físicos e os emocionais são as dimensões mais comprometidas nos indivíduos com 

IC. 

Bento e Brofman (2009, p.491) referem que a IC, devido a sua mortalidade e 

morbidade, promovem altas taxas de internações e readmissões hospitalares que repercutem 

em altos custos para o SUS, além da diminuição da qualidade de vida do cliente. 

Nesse sentido, a hospitalização destaca-se por representar para o idoso uma situação 

que promove prejuízo da sua autonomia, alterações na sua capacidade funcional e 

independência, sendo intensificadas quando este idoso está hospitalizado devido a uma IC, 

uma doença que gera inúmeras limitações. 

 A hospitalização de idosos com IC, principalmente devido ao fenômeno do 

envelhecimento, se tornará cada vez mais comum em nossa prática hospitalar o que faz 

necessário que a equipe de saúde atue de forma integrada na perspectiva da 

interdisciplinaridade.  

 Nesse contexto, é fundamental que a enfermagem saiba avaliar esse idoso na 

perspectiva gerontológica, ou seja, como um todo, para além das necessidades físicas, 

considerando a possibilidade de comorbidades, bem como suas necessidades psíquicas e 
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funcionais buscando estimular sempre que possível a sua autonomia, capacidade funcional e 

independência.  

 A afirmação acima é reforçada quando Zaslavsky e Gus (2002, p.639) ressaltam a 

necessidade de uma preparação adequada dos profissionais e um atendimento integrado de 

saúde cuja preocupação com as comorbidades no idoso sejam importantes e cuidadas com 

maior carinho e dedicação através de medidas preventivas tais como: obtenção da história 

clínica detalhada, monitoramento da pressão arterial, cuidados com as quedas, audição, visão, 

estar atento aos problemas sociais, imunizações, dieta, exercícios, sexualidade entre outros, o 

que permitirá abreviar e prevenir melhor as doenças do coração.  

 Esta percepção de avaliação global do idoso por parte da equipe de saúde torna-se 

fundamental, pois Sá e Ferreira (2004, p.50) relatam que os profissionais da Gerontologia 

devem saber que somente a ciência não resolve os problemas dos idosos, principalmente 

aqueles relacionados à saúde, o que torna necessário uma atitude de cuidado humano com 

amor fraterno, visando aliviar o sofrimento desse idoso em primeiro lugar. 

 Nesse sentido, a enfermagem no cenário do cuidado ao idoso hospitalizado com IC 

torna-se imprescindível, pois segundo Carraro (1997, p.28), o cuidado de enfermagem articula 

ciência e arte, conhecimento científico e criatividade, teoria e sensibilidade através de 

estratégias de prevenção e recuperação da saúde, conforto, apoio, atenção, educação em saúde 

e manutenção de ambiente seguro. 

  Além do cliente a ser cuidado, o ambiente que está no entorno do cuidado também faz 

parte da atenção para estratégias de prevenção e recuperação da saúde desenvolvida pela 

enfermagem. A precursora da Enfermagem moderna, Florence Nightingale (1989), já 

enfatizava que a função da enfermagem é manter um ambiente adequado para que a natureza 

possa agir, para que o poder vital de cada ser humano possa atuar o que poderá levá-lo a 

recuperar-se de uma doença, a ter saúde, ou não. 

 Assim, para compreender o cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado com IC 

houve a necessidade de observar o ambiente desse cuidado, buscando avaliar se o mesmo está 

em conformidade com o preconizado na legislação. Os dados que emergiram desta 

observação estão descritos nos tópicos Entrando no cenário do estudo... e Ambiente do 

cuidado ao idoso, ambos dispostos  a seguir. 
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Entrando no Cenário do Estudo... 

 

 

 O Sistema de Saúde Federal Militar é composto por Organizações Militares de Saúde 

de baixa, média e alta complexidade. As Organizações Militares de Saúde de baixa 

complexidade são chamadas de esquadrões de saúde e se destinam a atendimento emergencial 

de pequeno porte, consultas médicas e odontológicas, não apresentando leitos para internação 

hospitalar; as de média complexidade também chamadas de hospitais de 2º e 3º escalão são os 

hospitais de pequeno porte que possuem um pequeno número de leitos para internação 

hospitalar, que realiza consultas médicas, odontológicas e atendimento emergencial; já as de 

alta complexidade, também chamadas de hospitais de 4º escalão, são hospitais de grande porte 

que disponibilizam consultas em várias especialidades médicas, cirurgias odontológicas, 

cirurgias de grande porte, unidades de tratamento intensivo, internação hospitalar em maior 

número de leitos, atendimento emergencial de maior complexidade e para onde são 

referenciados os casos mais graves. 

 Dentre as Organizações Militares de Saúde foi escolhida como local para esta 

pesquisa, a Organização Militar que se localiza no Rio de Janeiro, a qual, em 1897, era 

chamada Itapagipe Sociedade Beneficente, um Hospital Alemão, considerado o hospital de 

mais alto padrão técnico do Rio de Janeiro que ganhou esse nome para evitar possíveis 

complicações de ordem política em vista dos acontecimentos que se desenrolavam na Europa 

naquela época. Mas adiante em 1942, quando o Brasil e a Alemanha tornaram-se Estados 

beligerantes, houve a necessidade de incorporá- lo ao âmbito militar e, desde então, continua 

vinculado à mesma força armada (HCA, 2010). 

 Esta Organização Militar de Saúde é composta, basicamente, por cinco prédios 

principais: um que serve para estacionamento de carros dos funcionários e pacientes, um 

destinado ao atendimento odontológico, um que abriga os serviços administrativos, outro para 

a internação dos militares e seus dependentes e um para consultas ambulatoriais, em diversas 

especialidades.  

 A enfermaria clínica-cirúrgica, cenário desta pesquisa, está localizada no 4º andar do 

prédio da internação e é composta por vinte e nove quartos destinados a internação de 

pacientes adultos, idosos e crianças com diversas afecções, sejam clínicas ou cirúrgicas. 

Dentre estes quartos, dez estão destinados a pediatria com a seguinte disposição: um quarto 

com quatro leitos para internação, seis quartos menores em espaço físico com apenas um leito 

para internação/quarto, e três com dois leitos para internação/quarto, totalizando dezesseis 

leitos de internação. 



61 

 

 Dos dezenove quartos destinados a internação de adultos e idosos, um quarto é 

reservado apenas para a internação de autoridades militares, sendo maior em espaço físico,
 

pois apresenta uma sala de estar exclusiva, além dos utensílios e dispositivos existentes nos 

demais quartos da enfermaria. A utilização deste quarto para internação é condicionada a 

liberação por um oficial superior e/ou membros da direção do hospital.  

 Os dezoitos quartos restantes possuem dois leitos para internação, uma geladeira, um 

armário para guardar os pertences dos pacientes, duas mesas de cabeceira, um banheiro, duas 

poltronas para os acompanhantes de cada leito, uma televisão e um telefone para ligações 

externas, totalizando-se trinta e sete leitos para internação de adultos e idosos.  

 Existem dois postos de enfermagem na enfermaria clínica-cirúrgica, sendo um 

intitulado Posto A, que abarca vinte e sete leitos destinados à internação de adultos e idosos, e 

outro posto de enfermagem, intitulado Posto B, que abrange vinte e seis leitos, destes 

dezesseis são leitos destinados à internação de crianças e os demais para internação de adultos 

e idosos. 

 

 

O Ambiente do Cuidado ao Idoso 

 

 

 Um hospital geral é definido como um estabelecimento de saúde destinado à prestação 

de atendimento nas especialidades básicas, por especialistas e/ou outras especialidades 

médicas, devendo dispor de Serviço de Auxilio Diagnóstico e Terapia (SADT) de média 

complexidade, podendo possuir Serviço de Urgência/Emergência e apresentar ou não Sistema 

Integrado de Patrimônio e Contrato (SIPAC), sendo um dos diversos estabelecimentos de 

saúde disponíveis à população, além de um dos diversos ambientes onde se realiza o cuidado. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 Segundo Figueiredo (2003, p.13) o ambiente é “o espaço em que as práticas de cuidar 

acontecem. Entendido mais profundamente, é o lugar onde as relações humanas e as 

interações subjetivas acontecem, onde todos (equipe de saúde e clientes) se encontram para 

cuidar e serem cuidados.” 

 A cartilha sobre ambiência do Programa Nacional de Humanização (BRASIL, 2004) 

entende o espaço físico hospitalar como espaço social, profissional e de relações 

interpessoais. Assim, a idéia de ambiência propõe um espaço que possibilita a reflexão da 

produção do sujeito e do processo de trabalho, exaltando elementos do ambiente que 

interagem com o homem como cor, cheiro, som, iluminação proporcionando conforto aos 
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trabalhadores, pacientes e sua rede social o que promove otimização dos recursos e um 

atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. 

 A partir deste delineamento e das recomendações propostas pela Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) n° 283, de 26 de setembro de 2005 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005), que aborda as normas de funcionamento e o 

estabelecimento de padrões mínimos de adequação ambiental às singularidades da pessoa 

idosa abrigada em instituições de longa permanência (ILPs), e pela RDC nº50, de 21 de 

fevereiro de 2002 da ANVISA que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 

saúde, os dados emergentes da observação sistemática da estrutura física da enfermaria 

clínica-cirúrgica apontam a existência de um espaço físico parcialmente adequado a 

internação dos idosos, pois apesar de contemplar boa parte das recomendações propostas 

pelas resoluções citadas, há algumas não conformidades que poderão ser revistas com intuito 

de proporcionar um ambiente favorável à realização de um cuidado de enfermagem de alta 

qualidade ao idoso hospitalizado. Os desafios levantados no ambiente físico da enfermaria 

clínica-cirúrgica são: 

Colocação de instalação elétrica de emergência em alguns pontos do corredor, no 

interior de cada quarto e na sala de serviço, pois durante uma falta de energia elétrica não 

haverá iluminação suficiente para guiar tanto a equipe de saúde como para os pacientes e seus 

familiares.  

Em se tratando de internação dos idosos torna-se mais imprescindível, pois segundo 

Cattai (2008, p.06), o idoso, devido ao próprio processo de envelhecimento, apresenta déficit 

na acuidade visual havendo necessidade de uma iluminação mais eficaz a fim de prevenir 

iatrogenias. A necessidade desta instalação elétrica de emergência nos quartos, na sala de 

serviço e dentro do posto de enfermagem é uma determinação da RDC nº50 (ANVISA, 

2002). 

A criação de uma sala de exames e curativos para que pequenos procedimentos e 

curativos sejam feitos em local apropriado garantindo tanto a privacidade dos pacientes 

quanto a otimização de recursos, pois com isso os quartos destinados a internação deixam de 

ser utilizados para tal fim. A RDC nº 50 (ANVISA, 2002) determina que toda enfermaria 

deve possuir uma sala de exames e curativos. 

Disponibilizar quartos de internação específicos para situações que requeiram 

isolamento. Segundo a RDC nº 50 (ANVISA, 2002) para cada trinta leitos deve existir, no 

mínimo, um quarto de isolamento e este deve possuir 10,00 m
2 

para quarto com um leito, 7,0 
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m
2
 por leito para cada quarto com dois leitos e 6,0 m

2
 por leito quando a enfermaria for de 

três a seis leitos.    

O sistema de oxigênio, vácuo e ar comprimido se encontram próximo a cada leito, 

porém não há travas disponíveis, condicionando o oferecimento destes ao acionamento do 

funcionário que trabalha no setor de gasoterapia, o que pode acarretar demora no atendimento. 

Deve-se verificar a possibilidade da permanência destas travas nos quartos, de forma a 

oferecer um cuidado com maior eficiência e segurança. 

Não há corrimão nas áreas de circulação o que pode favorecer acidentes e quedas. A 

necessidade de corrimão é umas determinações das RDC nº50 (ANVISA, 2002) para os 

estabelecimentos de saúde. 

As portas do banheiro e do quarto para internação não possuem barra horizontal; essa 

barra horizontal poderá servir de apoio para os pacientes que apresentam dificuldades de 

deambulação ou algum tipo de limitação nos membros inferiores, principalmente os idosos.  

Segundo Cattai (2008), a clientela idosa apresenta dificuldades para levantar e abaixar 

frente ao comprometimento funcional próprio do processo de envelhecimento.  

As portas dos banheiros dos pacientes abrem para dentro do ambiente e não possuem 

fechaduras de fácil manuseio estando em desacordo com a RDC nº50 (ANVISA, 2002) que 

preconiza que as portas dos banheiros devem abrir para fora do ambiente minimizando riscos 

de acidentes e devem possuir fechaduras que permitam a facilidade de abertura em casos de 

emergência. A RDC nº 283 (ANVISA, 2005) ainda recomenda que as portas devam possuir 

travamento simples sem uso de trancas ou chaves. 

Não existem barras de apoio no banheiro de todos os quartos. A importância de barras 

de apoio não somente nos banheiros, como também em todo o espaço que o idoso transita é 

enfatizado por Cattai (2008), visando preservar a integridade física do idoso que deambula 

com dificuldade, sendo necessária a presença de barras de apoio no interior das unidades de 

internações geriátricas a fim de garantir a manutenção de sua segurança física e incentivar sua 

independência, diminuindo, assim, o risco do comprometimento de sua capacidade funcional 

ao estimular essa atividade básica da vida diária. 

Os banheiros possuem desnível em direção ao box. Segundo a RDC nº283 (ANVISA, 

2005), não é permitido nos banheiros qualquer desnível em forma de degrau para conter a 

água, nem o uso de revestimentos que produzam brilhos e reflexos. 

Em alguns quartos, a distância entre a porta do quarto e a escada é maior que 35,00 m, 

não havendo barras de apoio no percurso, estando em desacordo com orientação da RDC nº50 

(ANVISA, 2002). Além disto, esta grande distância entre o quarto e a escada bem como a 
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ausência de barras de apoio além de aumentar os riscos de acidentes poderá precipitar o 

agravamento dos sinais e sintomas de doenças que requerem minimização de esforços como é 

o caso, por exemplo, do idoso com IC, o que contribuirá para permanência do paciente no 

quarto agravando o isolamento social, já imposto pela hospitalização.   

Martins et al (2008, p.36) dizem que além de sofrer as consequências da patologia que 

o acomete, o idoso, quando em situação de internação hospitalar, possui uma ruptura drástica 

com o seu cotidiano, suas relações familiares e sociais. Rodrigues e Brêtas (2003, p.38) 

complementam relatando que “a hospitalização torna-se uma condição traumatizante na 

velhice.” 

O piso do corredor de acesso e dos quartos não possui mecanismo antiderrapante. 

Segundo a RDC nº283 (ANVISA, 2005), os pisos externos e internos (inclusive de rampas e 

escadas) devem ser de fácil limpeza e conservação, uniformes, com ou sem juntas e com 

mecanismo antiderrapante. 

O prédio de internação onde é localizada a enfermaria clínica- cirúrgica não possui 

rampas de acesso, apenas elevadores e escadas. Em caso de emergências como um incêndio, o 

transporte dos pacientes só poderá ser feito através das escadas, o que dificultará o transporte 

dos pacientes acamados e a locomoção, principalmente dos que apresentam dificuldades de 

deambulação. 

 É importante destacar que a RDC nº283 (ANVISA, 2005) só foi utilizada como 

referência na avaliação do ambiente físico da enfermaria clínica-cirúrgica, pois segundo 

Cattai (2008), esta resolução apesar de abordar os parâmetros adequados a permanência do 

idoso em uma ILPI também pode ser utilizada para fundamentar o gerenciamento do ambiente 

hospitalar para internação dos idosos. 

 Ainda sobre a estrutura física da enfermaria clínica-cirúrgica devemos destacar como 

pontos positivos: 

 As cores das paredes são claras (verde claro e bege/marrom claro) o que traz a 

sensação de um ambiente calmo e acolhedor. Segundo Boccanera, Boccanera e Barbosa 

(2006) e Cunha (2004), cada cor produz um efeito no indivíduo, no seu físico e no seu 

emocional, a cor verde na concepção destes teria o efeito muito tranqüilizante e a cor marrom 

seria estimulante. 

 Os quartos apresentam bom estado de conservação, são arejados, com ventilação 

natural através da varanda particular e ventilação artificial, através de ar-condicionado. A 

varanda de todos os quartos apresenta tela de proteção 
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 Nightingale (1989, p.19) já enfatizava a importância de manter o ambiente arejado, e 

de se conhecer a origem da ventilação, pois dependendo de sua origem “(...) o quarto dos 

doentes, é (...) envenenado”. Este arejamento segundo a autora deveria vir da área externa 

através de janelas, porém nos dias atuais a ventilação artificial através do ar-condicionados 

vem se tornando cada vez mais freqüente nos estabelecimentos de saúde.  

Segundo Nascimento et al  (2006), Rocha et al (2004) e Repka (2005) esta ventilação 

proporciona uma sensação de frio que contrasta com o ambiente exterior, podendo causar 

choque térmico, congestão nasal, calafrios e mal-estar em alguns pacientes sendo a limpeza de 

seus filtros realizada semanalmente.  

 Cabe destacar que os idosos apresentam uma intolerância a mudanças de temperatura e 

de equilíbrio térmico, decorrentes do próprio processo de envelhecimento, o que intensifica 

ainda mais o desconforto gerado por alterações de temperatura. 

 Os quartos são submetidos à limpeza diariamente pela manhã e sempre que é 

solicitado tanto pelos pacientes como pela enfermagem. Apresentam iluminação natural e 

artificial contemplando os quatro tipos de iluminação recomendadas pela RDC nº 50 

(ANVISA, 2002) que são: iluminação geral, iluminação de cabeceira de leito na parede para 

leitura; iluminação de exame no leito com lâmpada fluorescente, que também pode ser obtida 

através de aparelho à tomada junto ao leito e iluminação de vigília na parede.  

 Nascimento et al (2006) corroboram com os posicionamentos de Nightingale (1989) 

sobre a importância da iluminação, quando falam que a iluminação pode provocar 

relaxamento ou excitação dependendo da sua intensidade. Nightingale (1989, p.98) referia-se 

a luz solar como algo que contribuía para regenerar o corpo e a mente. 

  A enfermaria pode ser considerada silenciosa, apresentando maior barulho apenas no 

período da manhã devido a rotina hospitalar. Nightingale (1989, p.52) deixou claro em seu 

livro que a equipe de enfermagem deveria se preocupar com os ruídos que podem incomodar 

o paciente principalmente aqueles que atrapalham seu sono e referia que os ruídos que 

causariam desconforto eram aqueles oriundos de conversas fora da enfermaria sobre o cliente, 

barulhos causados pelos sapatos, chaves e outros utensílios. 

 Como já foi descrito anteriormente todos os quartos destinados à internação de adultos 

e idosos apresentam varanda com tela de proteção com vista para o jardim do hospital que 

possui inúmeras árvores com pássaros, micos, borboletas o que promove contato dos 

indivíduos hospitalizados com a natureza, o ambiente externo ao quarto facilitando o 

enfrentamento do processo de hospitalização. 
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Olhando o Cuidado de Enfermagem realizado ao Idoso Hospitalizado  

 

 

Este tópico contempla os dados da observação simples acerca do cuidado realizado 

pela equipe de enfermagem ao idoso hospitalizado. De um modo geral observou-se que em 

vários momentos a equipe de enfermagem através do uso de alguns termos como “mãozinha”, 

“guardadinha”, “veiazinha” infantilizava o idoso, reforçando talvez a visão deste como uma 

pessoa dependente, embora também possam ser interpretados como uma forma carinhosa de 

abordagem do cliente.  

Além disso, constatou-se uma tendência da enfermagem em direcionar a sua atenção 

ao acompanhante e não ao próprio idoso no momento que é realizado o cuidado, ignorando 

dessa forma a sua autonomia, o seu poder de decisão sobre o seu processo de saúde-doença. 

Algumas cenas observadas ilustram estas afirmações: 

 

CENA 01: 

A técnica de enfermagem entra no quarto e fala com a acompanhante sobre o procedimento a ser 

realizado
*
 (HGT) pega na mão da idosa e diz:   

- “Me dá a mãozinha, não puxa não tá”.  

A técnica de enfermagem realiza o procedimento falando com a acompanhante da idosa. Depois 

realizado o procedimento ela diz a idosa: 

 - “Agora deixa ela guardadinha.” 

 A acompanhante da idosa pergunta:  

-“E o valor da glicose, quanto deu”? 

A técnica de enfermagem responde e sai do quarto. (DIÁRIO DE CAMPO, L.03-8, p. 01)  

  

Essa observação foi feita durante uma noite fria por volta das 22:00 horas; a idosa que 

estava hospitalizada devido a uma pneumonia bacteriana, era lúcida, acamada e estava sendo 

acompanhada por sua filha. 

 Nesta cena podemos perceber a presença de termos diminutivos utilizados pela equipe 

de enfermagem durante o cuidado ao idoso. Além disso, também se evidencia o 

direcionamento da equipe de enfermagem para o acompanhante no que tange a permissão 

para a realização do cuidado.  

 Essa cena nos demonstra a falta de autonomia que o idoso possui acerca do seu 

processo saúde-doença, visto ser abordado pela equipe de enfermagem como um ser 

dependente.  

 Para Leonart e Mendes (2005, p.544) “a sociedade não vê o idoso com cidadão (...) o 

que provoca nos idosos sentimentos de fracasso, de insegurança, de impotência, de solidão, de 

medo, de indiferença frente à vida e que podem ser fatores decisivos para a aquisição de 

doenças.” Para esses autores, este idoso não consegue ganhar espaço e respeito mesmo 



67 

 

estando inserido no contexto socioeconômico e sociocultural sendo necessária uma 

conscientização por parte da população de um modo geral e, principalmente, por parte dos 

profissionais de saúde que são formadores de opiniões e responsáveis por condutas 

diferenciadas que favorecem a assistência de saúde para que este então seja reconhecido como 

cidadão e como ser único. 

 Além disso, quando a equipe de enfermagem realiza o cuidado ao idoso e não percebe 

ou parece não respeitar a sua autonomia, está violando um direito do idoso previsto no 

Capítulo II dos Direitos Fundamentais do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003, p.12) que traz 

que “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e 

crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.” 

 O cuidado de enfermagem na perspectiva gerontológica preconiza estimular 

potencialidades do idoso, mesmo em estado de dependência, visando estimular a sua 

participação no processo de cuidado, incentivando a sua autonomia e a sua independência, 

considerando-o como sujeito do cuidado. 

 

CENA 02: 

Uma técnica e uma auxiliar de enfermagem entram no quarto do paciente 

conversando e falam com a acompanhante do paciente:  

- “Nós vamos trocar ele tá, Senhora Maria?”  

A Senhora Maria reponde:  

-“Tá”.  

Então elas começam a trocá-lo, tiram o lençol de cima do paciente e perguntam a 

acompanhante:  

-“Ele está bem?”  

Depois a técnica de enfermagem olha para o idoso e diz:  

-“Seu João, vamos trocar o senhor, está bem?!”  

O idoso responde:  

-“Tá, tudo bem.”  

As profissionais da enfermagem realizam o procedimento de troca de fraldas, 

interagindo com o paciente.  Depois que realizam o procedimento colocam o 

lençol por cima do idoso e dizem ao idoso e a acompanhante:  

-“Tchau, seu João, Tchau Dona Maria”.  

E batem a porta. (DIÁRIO DE CAMPO, l.34-42, P.02) 

 

 Essa observação foi realizada no período noturno, por volta das 23:00 horas. O idoso 

com diagnóstico médico de IC estava acamado devido à uma cirurgia de reconstrução de 

fêmur, era lúcido, orientado e estava acompanhado pela esposa. 

 Nesta cena podemos perceber que apesar de evidenciarmos novamente o 

direcionamento da equipe de enfermagem para o acompanhante no que se refere à permissão 

para a realização do cuidado, ocorre certa interação desta equipe com o idoso. 
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 Leite (2007, p.114) informa que ao interagir com idosos a equipe de enfermagem 

realiza também, auto-reflexão ao associar situações concretas da vida cotidiana, como, por 

exemplo, uma conduta de respeito, ser uma condição desejável para qualquer indivíduo, 

inclusive para ele próprio, e que a velhice faz parte da vida das pessoas.  

 No desenvolvimento do cuidado gerontológico, há necessidade de interação com o ser 

idoso, buscando compreender e apreender o modo de viver deste, bem como dos seus 

familiares e/ou indivíduos envolvidos no processo (HAMMERSCHMIDT, ZAGONEL e 

LENARDT, 2007, p.363). 

 Esta interação pode ser efetivada através da comunicação verbal e não verbal, através 

de gestos e olhares. Esta comunicação não-verbal pode ser identificada na cena abaixo: 

 

CENA 03:  

A técnica de enfermagem adentrou o quarto 407, enquanto eu (pesquisadora) estava 

conversando com uma das idosas e se dirigiu a acompanhante da idosa e lhe 

entregou uma medicação (comprimido) e disse:  

-“Essa medicação é para ser dada agora.” 

 (Olhou para a idosa sorrindo, como quem cumprimenta e saiu do quarto.) 

(DIÁRIO DE CAMPO, L.67-70, P.02) 

 

 Essa observação foi feita por volta das 17:00 horas; a idosa possuía como diagnostico 

médico a  IC, era lúcida, deambulava com auxilio e estava acompanhada pela filha. 

 A comunicação constitui-se em uma das habilidades profissionais necessárias para 

desenvolver o trabalho junto a pessoas idosas; através da comunicação não verbal, é possível 

identificar uma série de sentimentos e emoções que são expressos através de gestos, pelo 

olhar. O descontentamento, a tristeza, o mal-estar físico da pessoa podem ser manifestos, 

mesmo sem expressá-los verbalmente (LEITE, 2007, p.117). 

Também podemos perceber nos grifos da cena abaixo que a equipe de enfermagem 

realiza cuidados tanto técnicos, como encaminhar o paciente ao banho, como expressivos 

como olhar para o idoso durante o cuidado, interagindo com este.  

CENA 04: 

Dois técnicos de enfermagem entram no quarto para realizar o banho de aspersão. 

Falam com o acompanhante que irão dar o banho naquele momento e 

perguntam se o idoso consegue andar. O acompanhante fala: 

 - “Ele tem dificuldade”.  

Então um deles se dirige ao idoso e informa ao idoso:  

-Seu Manoel vamos tomar banho. O senhor consegue ficar em pé?  

O idoso responde com a cabeça que acha que não e fala: 

 -“Tenho dificuldade.”  

Então os técnicos de enfermagem colocam o idoso sentado na cama e um deles fala: 

- “Fica sentado um pouco, para não ficar tonto.”  

Depois de pouco tempo esperando, o outro técnico de enfermagem fala para o idoso: 

- “Tenta colocar o pé no chão, vai virando devagar.”   

O idoso vai sendo auxiliado pelos técnicos de enfermagem à medida que vai 

descendo da cama. O idoso pergunta apontando para cadeira higiênica: 
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- “Vou sentar nessa cadeira?”  

O técnico de enfermagem responde:  

- “Sim, nessa.”  

(O paciente foi se virando aos poucos e sentou-se na cadeira, sendo encaminhado 

para o banheiro). Durante o banho, ao mexer em sua perna, o idoso, disse:  

- “Está doendo.”  

(Prontamente o técnico de enfermagem parou de mexer na perna. Após realizar 

o banho, o técnico de enfermagem secou o paciente e levou até a cama. Na 

cadeira higiênica, os técnicos de enfermagem passaram dersani no corpo, 

colocaram a atadura com gase e dersani nas feridas que o idoso possui pelo 

corpo. Após realizar estes procedimentos colocaram a roupa no idoso e o 

colocaram na cama.) (DIÁRIO DE CAMPO, L.13-29, P.01)  

 

 Essa observação foi feita no período da manhã, por volta das 09:00 horas; o idoso era 

lúcido, possuía restrição motora o que dificultava a sua deambulação, apresentava como 

diagnóstico médico  insuficiência renal crônica e estava acompanhado pelo filho. 

 O cuidado na dimensão técnica é caracterizado pelas ações físicas desempenhadas, 

como atenção aos sinais, sintomas e complicações do adoecimento, enquanto que o cuidado 

na dimensão expressiva é considerado um ato de amor, dedicação, respeito que vislumbra um 

cuidado humanizado e integral (BALDUÍNO, MANTOVANI e LACERDA, 2009, p.344). 

 Na cena acima podemos perceber que apesar de utilizar expressões inadequadas como 

“vamos tomar banho” existe uma preocupação da equipe de enfermagem em se dirigir ao 

idoso para obter informações sobre as suas condições físicas a fim de realizar um cuidado 

adequado. 

 Para avaliar o idoso devemos considerar não somente os aspectos físicos, como 

também os psicológicos e sociais, realizando uma avaliação ampla, que contemple o idoso 

como um todo.  

Veras
1
 (2002 apud REZENDE, MENDES e SANTOS, 2007, p.109-10) recomenda 

que o modelo de atenção ao idoso deve ser centrado na avaliação da sua capacidade funcional. 

 Roach (2003, p.56) explica que a avaliação funcional é utilizada para avaliar a saúde 

geral e o bem-estar do idoso e que se processa através de um método sistemático facilitando o 

planejamento do cuidado de enfermagem ao paciente idoso. 

 Scheidt (2006, p.39) complementa informando que as ações de saúde devem estar 

voltadas para o reconhecimento do potencial do idoso para manutenção e desenvolvimento da 

suas habilidades motivando a buscar um envelhecimento saudável. 

                                                           
1 VERAS, R.P. Terceira idade: gestão contemporânea em saúde. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará/UnaTI/UERJ, 2002, v.2 
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  Para que possa realizar essa avaliação global faz-se necessário que o profissional de 

saúde, e dentre estes, o profissional de enfermagem detenha conhecimentos e habilidades 

acerca do idoso e do processo de envelhecer. 

 Silva, Leite e Paganini (2007, p.03) corroboram com essa afirmação quando dizem 

que para que a enfermagem possa desempenhar o cuidado ao idoso é fundamental o 

conhecimento sobre o processo da senilidade, o contexto familiar no qual ele está inserido, 

respeitando suas limitações, enfatizando seu potencial remanescente e sua capacidade de 

autocuidado. 

 Diante disto, torna-se necessário conhecer a equipe de enfermagem deste estudo, 

evidenciando os aspectos relacionados à sua formação, atualização em enfermagem bem 

como suas características sociais e demográficas para que possamos então compreender o 

cuidado realizado ao idoso com IC.  

 

 

Caracterização Sócio-demográfica da Equipe de Enfermagem 

 

 

 Dos 16 (100%) sujeitos do estudo, 11 (68,75%) são do sexo feminino e 05(31,25%) do 

sexo masculino. Em relação à faixa etária, 07 dos profissionais estão na faixa etária entre 20-

29 anos (43,75%); seguidos de 06 (37,5%) na faixa etária de 30-39 anos e 03 (18,75%) na 

faixa etária de 40-49 anos.  

 Em relação ao estado civil há um predomínio de casados, 10 (62,5%) em relação aos 

solteiros que são 06 (37,5%). Quanto ao vínculo empregatício, 14 (87,5%) são militares e 02  

 (12,5%) são civis, dos 14(100%) que são militares, 13 (92,86%) são sargentos, ou seja, 

profissionais de nível médio (técnico de enfermagem) e apenas 01 (7,14%) é oficial, ou seja, 

profissional de nível superior (enfermeiro); os civis são auxiliares de enfermagem. 

 Ao serem indagados sobre religião 08(50%) responderam que são católicos, 03 

(18,75%) são espíritas, 03 (18,75%) são evangélicos e 02 (12,5%) possuem outra religião. 

Quanto à presença ou não de descendentes diretos, 12(75%) responderam que não possuem 

filhos e 04 (25%) responderam que possuem.   

 Estes dados nos mostram que a equipe de enfermagem da pesquisa é jovem, com 

predomínio de mulheres exercendo a profissão e de profissionais de enfermagem de nível 

técnico. 

 A equipe de enfermagem que atua nos hospitais e que consequentemente cuida de 

idosos, segundo Leite (2007, p.81), tem como características predominantes: sexo feminino, 
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estado civil casado, religião católica, presença de descendentes diretos (filhos) e faixa etária 

entre 30-39 anos.  

 Dessa forma, evidenciam-se como diferenças na equipe de enfermagem do estudo no 

que tange a faixa etária uma significativa faixa etária de 20-29 anos, e o fato dos profissionais 

de enfermagem não possuírem descendentes diretos, que pode ser explicado pelo fato de 

serem ainda muito jovens. 

 O predomínio de técnicos de enfermagem na equipe de enfermagem não é algo 

incomum, pois segundo Rodrigues e Brêtas (2008, p.39), o que se observa na prática 

hospitalar é que a assistência de enfermagem aos idosos é feita majoritariamente por 

profissionais de nível técnico, em geral com formação insuficiente que apesar da supervisão e 

do acompanhamento de enfermeiros, não possuem interesse e/ou oportunidades para obter 

informações ou atualizações em gerontologia. 

 A predominância de mulheres na equipe de enfermagem demonstra ser uma das 

características da enfermagem até mesmo no meio militar, que em geral tende a ser visto 

como um ambiente predominantemente masculino.  

Segundo Monticelli (2000), a principal característica no trabalho em enfermagem é a 

feminização e que, mesmo antes da década de 70, quando a participação feminina no mercado 

de trabalho brasileiro era reduzida, a enfermagem estava entre as profissões que detinham o 

maior número de mulheres empregadas nas instituições de saúde, exercendo especialmente 

ações de cuidar.  

Pereira e Bellato (1995) complementam informando que o cuidar do ser humano, com 

fins da manutenção da vida, sempre foi atribuição das mulheres, desde as eras pré patriarcais 

até o presente momento. 

 

 

Dados Profissionais da Equipe de Enfermagem 

 

 

 Dos 15 (100%) profissionais que são técnicos e auxiliares de enfermagem, 07 

(46,68%) possuem formação de nível superior, sendo 03 (20%) enfermeiros, 02 (13,34%) 

farmacêuticos, 01 (6,67%) bacharel em direito e 01 (6,67%) tecnólogo em auditoria fiscal e 

tributária.  

 Essa busca pelo nível superior por parte dos profissionais de nível médio é justificado 

à medida que se pretende ascensão profissional e melhoria na qualidade de vida. Além disto, 

evidencia-se que das profissões escolhidas, a enfermagem aparece em primeiro lugar. 
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 Stutz (2009, p.163) traz que há uma necessidade cada vez maior de se ter pessoal 

qualificado para atuar na área de saúde. Para Ojeda et al (2009, p.06), a escolha profissional 

está fortemente vinculada à imagem social da área e à influência familiar; além disto, o 

contato direto com os saberes e práticas da profissão almejada reafirma a escolha ou não da 

profissão. 

 Dessa forma, podemos sugerir que por serem técnicos de enfermagem e estarem em 

contato direto com o objeto de trabalho do enfermeiro, estes profissionais se inclinaram a 

escolher a Enfermagem como profissão de nível superior. 

 Em relação aos 13(100%) sujeitos do estudo que são militares de nível técnico, 10 

(76,92%) possuem formação de enfermagem através de cursos técnicos de enfermagem 

presentes no meio civil e 03 (23,08%) possuem formação de enfermagem oriunda da escola 

de enfermagem militar.  

  A Organização Militar de Saúde, cenário deste estudo, é vinculada Instituição Publica 

Federal Militar que apresenta uma escola própria de formação de enfermagem apenas em 

nível técnico para funcionários militares. 

 Este curso de enfermagem oferecido pela Instituição Pública Federal Militar requer 

escolaridade de nível médio e é ministrado em regime de internato, com duração de quatro 

semestres letivos, tendo como finalidade formar Sargentos Especialistas abrangendo 

instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado (FAB, 2011). 

 Em relação ao tempo de formação na área de enfermagem 01(6,25%) possui período 

de seis meses a um ano, 01(6,25%) de três até quatro anos e 14(87,5%) possuem mais de 

quatro anos de formados.  Destes 14(100%) sujeitos, 01(7,14%) possui 26 anos de formação 

na área de enfermagem, 01(7,14%) possui 25 anos, 01(7,14%) possui 22 anos, 01(7,14%) 

possui 19 anos, 02(14,28%) possuem 16 anos, 03(21,46%) possuem 14 anos, 01(7,14%) 

possui 12 anos, 01(7,14%) possui 11 anos, 01(7,14%)  possui 10 anos, 01(7,14%)  possui 07 

anos e 01(7,14%)  possui 06 anos. 

 Este tempo de formação nos permite vislumbrar se essa equipe de enfermagem 

apresentou em sua formação na enfermagem disciplinas específicas ou gerais que 

contemplassem a questão do envelhecimento, pois a obrigatoriedade da inserção de conteúdos 

sobre as particularidades do processo de envelhecimento nos currículos mínimos nos diversos 

níveis do ensino formal foi a partir da PNI (BRASIL, 1994a). Àqueles que se formaram após 

a criação da PNI (BRASIL, 1994a) e não tiveram esse conhecimento durante a formação em 

enfermagem não apresentavam justificativa legal, cabendo a reflexão sobre a existência ou 
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não de uma efetiva fiscalização dos cursos de enfermagem no que tange aos conhecimentos 

ministrados aos seus alunos.  

 No que se refere ao tempo de trabalho na área de enfermagem 01(6,25%) possui de 

seis meses até um ano, 01(6,25%) de dois até três anos, 01(6,25%) de três até quatro anos e 

13(81,25%) possuem mais de quatro anos. Acerca do tempo de trabalho na instituição 

01(6,25%) possui de seis meses até um ano, 01(6,25%) de dois até três anos, 02(12,5%) de 

três até quatro anos e 12(75%) com mais de quatro anos.  

 Esses dados demonstram que a grande maioria dos profissionais de enfermagem, 

sujeitos da pesquisa, possui o mesmo tempo de trabalho na área de enfermagem e na 

instituição, o que leva a concluir que a instituição estudada foi primeiro emprego na área de 

enfermagem. Além disso, percebe-se que apesar de ser uma equipe jovem esta é formada por 

profissionais com certo grau de experiência profissional. 

 Acerca da prática profissional é importante mencionar que esta se constitui uma fonte 

de conhecimento, pois segundo Espírito Santo e Porto (2009, p.109), no decorrer do exercício 

profissional, a enfermagem desenvolve outros conhecimentos através de um processo de 

reelaboração de seu saber inicial a partir de diferentes situações vivenciadas na prática, sendo 

sua competência aperfeiçoada ao longo da experiência profissional, a partir da reflexão 

permanente sobre diferentes situações emergentes do cotidiano da prática profissional. 

 Quando indagados sobre outro vínculo institucional, apenas 04(25%) funcionários 

responderam possuir outro trabalho além da instituição destes profissionais 01(6,25%) 

profissional trabalha em rede básica de saúde e no hospital, 02(12,5%) em um hospital e 

01(6,25%) na rede básica de saúde. 

 Percebe-se que na equipe do estudo não é frequente uma dupla jornada de trabalho 

como ocorre geralmente com a grande maioria dos profissionais de enfermagem 

 Neumann (2007, p. 61) traz que um dos motivos da enfermagem possuir vários 

empregos é o fato do salário não atender às necessidades dos trabalhadores, o que os torna 

mais susceptíveis ao cansaço físico e mental além de não terem ânimo para outras atividades 

que poderiam ajudar a restaurar suas energias, como atividades de lazer e físicas. 

 

 

Atualização e a Formação da Equipe de Enfermagem 

 

 

 Em relação aos cursos de qualificação/atualização após a formação na área de 

enfermagem 10(62,5%) sujeitos relataram ter realizado, sendo estes em tratamentos intensivos 
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sem conclusão (01 funcionário); cursos de hemodiálise (02 funcionários), instrumentação 

cirúrgica (03 funcionários), primeiros socorros/ atendimento pré-hospitalar (04 funcionários), 

acidentes aéreos (01 funcionário), paciente críticos (01 funcionário), estomaterapia (01 

funcionário), enfermagem do trabalho (01 funcionário), cuidador de idosos (01 funcionário), 

administração hospitalar (01 funcionário) e perfusão cardíaca (01 funcionário). Todos os 

funcionários não souberam informar a carga horária dos referidos cursos. Evidencia-se com 

esses dados que dos cursos realizados, o curso de primeiros socorros/ atendimento pré-

hospitalar foi o que obteve maior destaque, enquanto que o curso com a temática do idoso foi 

um dos com menor evidência.  

 Destes 10 (100%) funcionários de enfermagem que realizaram cursos de 

qualificação/atualização, 08(75,00%) informaram que nestes cursos não houve abordagem de 

conteúdos referentes à gerontologia, envelhecimento humano ou cuidado a idosos e 02(25%) 

referiram que possuíam conteúdos sobre o idoso sendo estes cuidados com o pé do idoso 

diabético, cuidados com a pele, incontinência urinária, fraturas e alimentação. 

 Quanto à necessidade de qualificação da equipe de enfermagem sobre a temática do 

idoso, Leite (2007) discorre que um dos desafios em relação ao crescente número de idosos é 

a capacitação de recursos humanos para atuar junto a esse contingente populacional. 

 Acerca da atualização, Espírito Santo e Porto (2008, p.106-107) evidenciaram através 

de seu estudo que o tempo de atuação profissional e a rotina de trabalho acabam contribuindo 

de forma negativa na busca pela atualização profissional, sendo esta condição essencial para o 

desenvolvimento e reconhecimento profissional, pois além de fundamentar a prática, contribui 

para a evolução científica da profissão. 

 Dessa forma, o fato da equipe estudada possuir em sua maioria, integrantes com um 

grande tempo de formação, 87,5% dos sujeitos com mais de quatro anos de formação, poderá 

influenciar na busca por cursos de qualificação, sobretudo os referentes às questões de idoso o 

que pode comprometer a qualidade do cuidado realizado. 

 Apesar da grande maioria dos profissionais de enfermagem não possuírem nos cursos 

de atualização conteúdos referentes à gerontologia, àqueles que o fizeram tiveram acesso a 

conhecimentos que não abordaram somente as patologias do idoso, mas também o processo 

de envelhecer.  

 Sobre a importância do conhecimento sobre o processo de envelhecer no cuidado ao 

idoso, Eliopoulos (2011, p.106) traz que a enfermagem ao realizar o cuidado aos idosos, 

relaciona conhecimentos acerca do envelhecimento normal, características psicológicas, 

biológicas, sociais e espirituais dos idosos ao conhecimento geral da enfermagem. 
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 Acerca da presença de disciplina específica com conteúdos referentes à gerontologia, 

cuidados a pessoas idosas, envelhecimento humano no curso de formação na área de 

enfermagem apenas 01(6,25%) sujeito do estudo referiu ter possuído. Quanto aos conteúdos 

referentes ao idoso abordados em disciplinas gerais do curso de formação de enfermagem 

13(81,25%) sujeitos referiram que não recordavam e/ou não possuíram nenhum conteúdo e 

apenas 03(18,75%) referiram ter aprendido cuidados com a pele, úlcera de decúbito e 

abordagem psicológica ao idoso, em disciplinas gerais.  

 É importante mencionar que o tempo de formação na área de enfermagem da maioria 

dos sujeitos do estudo é maior que quatro anos, o que pode ter dificultado a recordação das 

disciplinas ministradas durante o curso de formação. 

 Diante desta conjuntura, é importante destacar o artigo 10 da PNI (BRASIL, 1994 a) 

que traz como competências dos órgãos e entidades públicas na área de educação a adequação 

de currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados ao 

idoso; inserção nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos 

voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir 

conhecimentos sobre o assunto; inclusão da Gerontologia e da Geriatria como disciplinas 

curriculares nos cursos superiores; desenvolvimento de programas educativos, especialmente 

nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de 

envelhecimento; desenvolvimento de programas que adotem modalidades de ensino à 

distância adequadas às condições do idoso; e o estímulo à criação de universidade aberta para 

a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber. 

 Isso nos remete a necessidade de cobrar que as disciplinas sobre o idoso e seus 

aspectos sejam inclusas, ou mais bem abordadas pelos Cursos de formação em Enfermagem 

de nível superior e técnico bem como nos cursos de atualização haja vista que a determinação 

de inclusão desta temática nas grades curriculares é uma determinação já prevista em Lei 

(BRASIL, 1994a) e, mesmo assim, alguns sujeitos do estudo que se formaram após o ano de 

1994 relataram não ter possuído em sua formação disciplinas com a temática do idoso, tão 

necessária para prática do cuidado a essa clientela. 

 Com o intuito de compreender o cuidado de enfermagem realizado ao idoso com IC e 

alcançar os objetivos desta pesquisa foram realizadas entrevistas e a partir das respostas às 

perguntas abertas contidas nestas entrevistas sendo elaboradas as categorias que são 

discutidas a seguir.  

 

 



76 

 

Idoso hospitalizado: o olhar da equipe  

 

 

 Os indivíduos quando hospitalizados necessitam que a equipe de enfermagem dê 

atenção, respeito e valorize as suas queixas, ou seja, desejam receber um cuidado 

individualizado e pessoal. Quando a hospitalização abarca uma pessoa idosa, estas atitudes da 

equipe de enfermagem são solicitadas com maior intensidade, tanto no que diz respeito às 

necessidades do cuidado, quanto relativas à criação do vínculo, afeto e atenção (LEITE, 2007, 

p.17-8). 

 Nesta perspectiva, há necessidade que a equipe de enfermagem possua algumas 

habilidades, conhecimentos e disposição para cuidar do idoso hospitalizado. É importante 

considerar que esse cuidado sofrerá influências no que tange a visão de mundo bem como das 

relações sociais destes profissionais. 

 Neste sentido trazemos o depoimento da entrevistada Pernambuco que vislumbra ser 

idoso como algo ruim, ficando evidente o seu sentimento de compaixão com esta parcela da 

população. 

  
Eu acho assim que ser idoso é muito triste sabia! É muito triste porque você chega 

aqui e o paciente já está todo debilitado no final, não é? Tem escara que o paciente 

às vezes tem, tudo é mais sensível no paciente idoso e eu acho assim que chega 

certa hora da vida, que o paciente está assim inconsciente, quando assim ele já 

não interage mais com ninguém eu acho que não deve mais investir no idoso, 
entendeu? Às vezes chega aqui um paciente que eu percebo que o paciente às vezes 

assim, ah vou começar chorar aqui [começou a chorar] é um processo normal, às 

vezes precisando de um apoio hospitalar aí interna, é um processo normal, e tem 

uns que chegam graves, assim idosos que chegam graves aí tem que ter um 

cuidado maior às vezes vai para o cti [centro de tratamento intensivo] às vezes são 

pacientes que não tem muito o que fazer mais, aí vem aquele processo de ir para o 

cti [ centro de tratamento intensivo], entubar, aí o paciente fica parando, tendo uma 

parada cardíaca, que eu acho que é uma etapa que não deveria existir, eu acho que 

idoso quando chega uma etapa final, que já vem grave, eu acho que deve 

morrer tranquilo (PERNAMBUCO) 

 

 Para Rodrigues e Brêtas (2003, p.42) cada pessoa avalia e percebe o processo de 

envelhecer a seu modo, a partir das suas experiências com idosos. A velhice não deve ser 

encarada como uma fase de perdas que possui como características inescapáveis a 

dependência física, cognitiva, afetiva ou social, mas sim como uma fase da vida em que há 

avanços, como por exemplo, a sabedoria. 

 Tavares et al (2010, p. 256) dizem que o preconceito da sociedade em relação ao 

idoso, julgando-o como doente, dependente está presente na concepção de alguns 

trabalhadores da área da saúde, o que pode prejudicar seu trabalho e a sua relação com o 

idoso. 
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 Além disso, essa visão negativa sobre o processo de envelhecer poderá influenciar na 

criação de políticas e programas que assegurem os direitos aos idosos, visto que o 

envelhecimento ao ser considerado como evento ruim, logo não possuirá o destaque 

necessário nas políticas públicas vigentes. 

 Na fala de Pernambuco também podemos identificar uma preocupação com o “morrer 

digno”, evidenciando a questão da distanásia no idoso.  

 A distanásia significa morte lenta, sofrida, sem qualidade de vida, um prolongamento 

de vida com dor e sofrimento. Os enfermeiros em sua prática combatem a distanásia e 

proporcionam a ortotanásia que prioriza o conforto e o alívio da dor num ambiente tranquilo e 

agradável visando à qualidade de vida, a dimensão mais positiva do direito de morrer, sem 

prolongamentos abusivos de tecnologias de ponta (MENEZES, SELLI e ALVES, 2009, p.06). 

 Brum, Tocantis e Silva (2005, p.1025) corroboram com essa afirmação ao enfatizarem 

que a ação de cuidar com intuito de gerar bem-estar físico, psíquico e social envolve 

realização de ações que atendam tanto as necessidades físicas quanto não físicas do ser 

humano.   

 Dessa forma, quando a cura do idoso já não é possível, a equipe de enfermagem deve 

realizar ações que proporcionem um fim de vida sem dores, sem sofrimento, um morrer com 

dignidade. Através desta perspectiva é possível realizar um cuidado adequado e resolutivo, 

independente do prognóstico do cliente. 

  A hospitalização também gera alterações na capacidade funcional do idoso o que os 

torna mais dependentes da equipe. Muitas vezes essa dependência é vista erroneamente com 

bons olhos pela equipe de enfermagem como evidencia o depoimento abaixo:  

 

(...) eu amo trabalhar com o paciente idoso, na verdade não a geriatria em si dos 

pacientes que, dos idosos que tem uma vida normal, que levam uma vida normal, 

mas eu gosto de trabalhar com os idosos acamados que necessitam de cuidados 

intensivos, cuidado diretos. (PIAUÍ) 

 

 Segundo Rodrigues e Brêtas (2005, p.39) “o sistema social das instituições tende a 

ignorar a independência dos idosos e a incentivar e reforçar positivamente as suas 

manifestações de dependência.”   

 O evento hospitalização muita das vezes oculta e contribui para manifestações de 

questões sociais que envolvem o idoso como o abandono por seus familiares, tendo em vista 

que esse evento, segundo Sampaio (2010, p. 09), afasta o idoso do seu convívio social e o 

submete a novas rotinas em um espaço estranho. A questão do abandono do idoso está 

evidenciada na fala de Amazonas:  
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Na realidade a maioria dos idosos que a gente trata não tem muita indicação 

para internação, ou tem por um período, e acaba se tornando um problema 

social porque eles ficam um maior tempo por não poder ficar em casa com a 

família, a gente tem, por exemplo, dois casos agora no momento, dois pacientes 

internados que não tem mais indicação de estar aqui no ambiente hospitalar e 

estão (AMAZONAS) 

 
 No que se refere ao descaso familiar, o idoso hospitalizado enfrenta um sofrimento 

psíquico representado, muitas vezes, pela depressão e, nestas situações, dificilmente terá uma 

resposta positiva às terapêuticas no hospital por estar em situação de abandono (TAVARES et 

al, 2010, p.257). 

 É importante ressaltar que o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003, p.12) em seu inciso 

XVI do artigo 50 do Capítulo V traz como obrigação da entidade de atendimento “comunicar 

ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou 

material por parte dos familiares” do idoso. 

 Dessa forma, em caso de abandono, a equipe de enfermagem deve corroborar para que 

as medidas cabíveis sejam tomadas com intuito de fazer cumprir o que está previsto em Lei. 

 Além das consequências para o idoso, o abandono dele no meio hospitalar poderá 

sobrecarregar a equipe de enfermagem devido à possível obrigatoriedade de desempenhar o 

papel da família e de conviver diariamente com os problemas de ordem psicológica que 

poderão surgir.  

 O suporte social tem papel positivo na atenção à saúde do idoso. A esse respeito 

Rezende, Mendes e Santos (2007, p.109) informam que a presença de idosos na família 

tornou-se mais frequente permitindo um maior convívio intergeracional, em que o suporte 

social dado por estes e amigos contribui positivamente para o bem-estar dos idosos, além de 

atuar como moderador de estresse em situações que envolvam o processo saúde-doença. 

 Além da questão social verifica-se no discurso abaixo a valorização do modelo 

biomédico na atenção à saúde. 

 
Ah eu acho que alguns tipos de internações não tem muita necessidade, eu acho 

que é mais social, tem outras realmente que tem a necessidade, mas em relação 

ao que já vi lá fora tem um bom suporte, até próprio familiar entendeu, em 

relação a outro hospital aqui eu acho que eles investigam bem, acho que eles dão 

bastante atenção a doença, o que a pessoa está sentindo, em relação a 

investigação da doença, eu acho que no mais é isso. (PARAÍBA)  
 

 O modelo biomédico de atenção à saúde está focado na doença, em que não há 

valorização da interdisciplinaridade ao contrário, este modelo estimula a atuação da equipe de 

saúde de forma fragmentada, e cada um desenvolve seu papel no cuidado ao paciente.   
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 O modelo de atenção ao idoso na perspectiva gerontológica vislumbra uma atuação 

interdisciplinar da equipe de saúde, buscando avaliar este sob o ponto de vista psicológico, 

físico e social. Para Eliopoulos (2011, p.114) no modelo gerontológico holístico “a meta não é 

tratar as doenças, mas atender as necessidades da pessoa em sua totalidade por meio da cura 

do corpo, mente e do espírito.”  

 A questão do abandono social pode ter como origem a falta de paciência e o 

despreparo da família em lidar com as demandas do idoso, como evidenciado no depoimento 

de Roraima. 

 
Eu acho que é muitas vezes que a família ela não tem paciência de cuidar dele 

em casa, ela tem até condições de dar as medicações quando é só por via oral, 

mas meio que forçam a entrada deles aqui e deixam por nossa conta, tudo bem 

que a gente tem o papel da enfermagem, mas tem coisas que eles podem fazer e 

não fazem e passam as responsabilidades toda para a equipe de enfermagem 
(RORAIMA)  

 

 É necessário que o conhecimento das especificidades do ser idoso e o envelhecimento 

sejam difundidos não somente para a equipe de saúde como também para os familiares e para 

a sociedade de um modo geral com vistas a desconstruir visões de mundo equivocadas do 

idoso como um ser inútil, improdutivo, um estorvo para sociedade, transformando estes em 

colaboradores na recuperação da saúde de idosos com doenças. 

 Nestas ocasiões, em que ocorrem alterações no idoso devido ao adoecimento, a família 

tende a assumir o papel de cuidador, quando o cuidado normalmente incide em um de seus 

membros, o qual é denominado cuidador principal por ser o responsável pelos cuidados do 

idoso (GONÇALVES et al, 2006, p.571). 

 A presença do familiar é de fundamental importância para o idoso no período de 

hospitalização, pois o ajuda a recuperar sua saúde e a enfrentar o processo saúde-doença. 

 Reconhecendo a importância do acompanhante, que pode ser um familiar ou não, 

durante a hospitalização do idoso com intuito de melhoraria na sua qualidade de vida, a 

Portaria nº 280 (BRASIL, 1999a) garante ao idoso o direito de ter um acompanhante no 

período que estiver internado. 

 A presença do acompanhante no cenário hospitalar tem a finalidade de amenizar o 

impacto que a hospitalização causa na pessoa idosa e a possibilidade do acompanhante 

receber capacitação que facilitará a continuidade dos cuidados no contexto domiciliar. É 

importante mencionar que ao receber essas orientações, o acompanhante passa a ser cliente e 

ao mesmo tempo parceiro no que tange ao cuidado realizado com o idoso.  
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 Além disso, a presença do acompanhante pode proporcionar ao idoso hospitalizado 

sentimentos agradáveis como otimismo, segurança, contribuindo para a recuperação da sua 

saúde. 

 Para Leite (2007, p.18), a presença de um acompanhante familiar faz-se necessária, 

pois a pessoa idosa necessita sentir-se valorizada, viver com dignidade, tranquilidade o que é 

conseguido através da atenção e do carinho dos seus familiares. Sendo assim, qualquer que 

seja a estrutura que as famílias adotarão no futuro, a manutenção dos vínculos afetivos entre 

seus membros e, em especial, com os idosos torna-se fundamental.  

 Pena e Diogo (2005, p.352) referem que a presença do acompanhante é reforçada em 

vários estudos, pois consideram a pessoa idosa como dependente dos seus familiares e que a 

hospitalização o distancia do convívio familiar.  

 Na fala de Maranhão percebe-se a visão do acompanhante como um potencializador 

para o idoso e como uma “ajuda” para o serviço de enfermagem. 

 
Eu acho também que seria muito importante ter um acompanhante geralmente 

tem né, por exemplo a 406 ela não tem acompanhante , tudo ela precisa, tudo ela 

vai chama, ela derruba controle no chão, ela quer atender o telefone, aí eu tive 

que ir lá para dar o telefone para ela, eu acho aí que o acompanhante do lado é 

primordial. Eu acho que ele se sentiria mais seguro. Aqui no andar eu acho que é 

um ponto positivo, tem uns que não serve para nada, pode ser jogado fora, mas 

na maioria das vezes é um ponto bom, eu poderia estar fazendo outras coisas que 

o acompanhante poderia estar fazendo, como ir lá pegar um telefone caiu no 

chão, ir lá dar comida para o paciente, entendeu eu acho que é muito importante 

ter um acompanhante, ele se sente mais seguro e que até a gente também que não é 

idoso, a gente gostaria de ter um parente próximo (MARANHÃO). 

  

 No depoimento de Maranhão evidencia-se a utilização de números dos quartos para se 

referir ao idoso hospitalizado, o que torna o cuidado como algo impessoal, sem formação de 

vínculo. 

 Nations e Gomes (2007, p. 2104-5) enfatizam a importância de cuidado humanizado 

ao discorrer que “a habilidade do profissional de saúde mais relevante na óptica do paciente 

internado é a competência humana (...). Competência em ser afetivo, hábil em conversar e 

incluir o paciente na tomada de decisão constituem requisitos fundamentais.”  

 A importância que é dada pela equipe de enfermagem à presença do acompanhante 

como uma oportunidade de delegar funções que são inerentes a enfermagem e não como uma 

perspectiva de melhoria na qualidade de vida do idoso hospitalizado, também é evidenciada 

no depoimento abaixo:  

 
É uma internação que começando aqui eu acho que é boa, porque dá a prioridade 

de ter um acompanhante que isso é muito bom para gente da área de 
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enfermagem e tem que ter o idoso não pode ficar sem acompanhante e isso 

ajuda muito a equipe de enfermagem por causa da demanda de pacientes 

principalmente aqui no 4º andar, é um andar que a maioria dos pacientes são 

idosos e necessitam da enfermagem para dar esse apoio. Tem algumas exceções, 

rss que entra em conflito com a gente, mas na maioria das vezes vem para somar 

sim (GÓIAS). 

 

 A respeito dessa visão equivocada da equipe de enfermagem sobre o acompanhante, 

Pena e Diogo (2005, p.355) discorrem que a presença do familiar no decorrer da 

hospitalização do idoso e seu envolvimento no cuidado não podem ser vistos como delegação 

de responsabilidades, ou como complementação de recursos humanos para a assistência de 

enfermagem. Na realidade, o papel da equipe é de parceria com o cuidador com intuito de 

proporcionar um cuidado adequado ao idoso.  

 A realização de ações de enfermagem por um acompanhante, além de poder gerar 

problemas de origem legal pode dificultar a disponibilização de novos profissionais de 

enfermagem, pois encobre dificuldades de funcionários que possam coexistir no setor. Dessa 

forma, a utilização errônea do acompanhante do idoso como “mais um membro da equipe de 

enfermagem” poderá influenciar no dimensionamento de enfermagem com consequente 

impacto na gerência do cuidado. 

  Tavares et al (2010, p.257) complementam trazendo que o descaso por parte do 

familiar que deixa o idoso internado e não retorna para visitá-lo e/ou acompanhá-lo, 

presumindo que está desobrigado dessa tarefa pode gerar sobrecarga física, emocional e 

sofrimento aos trabalhadores de enfermagem. 

 Ainda sobre essa temática, percebemos no depoimento de Goiás que muitas vezes a 

presença do acompanhante no ambiente hospitalar gera conflitos ao invés de contribuir para 

um melhor enfrentamento do processo saúde-doença por parte dos idosos e de seus familiares. 

Esse conflito pode ser resultado de uma comunicação inadequada e consequente falta de 

orientação dos familiares acerca das questões que envolvem o idoso.  

 Uma atitude solidária entre os acompanhantes e a equipe de enfermagem cria um 

clima favorável às relações que se estabelecem naquele contexto, beneficiando o cliente que 

se sente seguro quando considera que ambos, familiar e equipe, podem lhes fornecer o apoio e 

o cuidado necessários, minimizando possíveis conflitos na relação (SQUASSANTE e 

ALVIM, 2009, p.16). 

 A enfermagem ao cuidar do idoso hospitalizado com IC deve considerar a existência 

de um maior nível de dependência por parte deste pelo menos no primeiro momento, pois 

além dos desafios impostos pelas fases mais avançadas do processo de envelhecimento, este 

apresenta uma doença crônica, incapacitante que interfere na sua capacidade funcional, 
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independência e autonomia, além de torná-lo suscetível a diversas internações e readmissões 

hospitalares que irão interferir na sua qualidade de vida. Neste contexto, o acompanhante 

passa ser visto como uma prioridade e um facilitador para a promoção de um cuidado 

adequado e resolutivo. 

 Abaixo segue uma figura que contempla todas as prerrogativas na visão da equipe de 

enfermagem sobre o idoso hospitalizado: 

 

O idoso hospitalizado: o olhar da equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: O idoso hospitalizado: o olhar da equipe. Fonte: Santos, A.C. S. A equipe de enfermagem e o cuidado 

ao idoso com insuficiência cardíaca: um estudo de caso no cenário de um hospital militar. Niterói, 2011, 141f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2011 
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Cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca 

 

 

 O cuidado de enfermagem deve possuir como base o processo de enfermagem, a partir 

de um suporte teórico, que oriente as suas etapas que são: o histórico, o diagnóstico, o 

planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem; estas etapas são 

interdependentes, inter-relacionadas e recorrentes (COFEN, 2009, p.03). 

 Dessa forma, ao cuidar do idoso hospitalizado com IC, a enfermagem deve considerar 

a necessidade de avaliá-lo de forma integral, englobando as suas dimensões psicológica, 

social e física, na tentativa de elucidar e atender as suas necessidades, proporcionando 

melhores condições de saúde fisiológica e psicossocial, minimizando as perdas e limitações 

decorrentes da doença e da hospitalização. 

 Para realizar esta avaliação faz-se necessário que o profissional de enfermagem 

detenha conhecimentos sobre o processo de envelhecimento numa perspectiva ampla, 

considerando não somente o envelhecimento físico, mas a maior vulnerabilidade que este 

possui em desenvolver doenças. 

 Soares et al (2008, p.244) informam que o impacto e a interferência negativa da IC na 

vida das pessoas são evidentes, e que sendo assim, o enfermeiro deve estar preparado para 

realizar um cuidado de forma a atender, não somente as necessidades biológicas dos 

pacientes, mas também as necessidades psicossociais, levando-os a superar limitações e 

adquirir mecanismos de enfrentamento. 

 Acerca do cuidado de enfermagem no ambiente hospitalar, Espírito Santo e Porto 

(2008, p.163) ressaltam que o cuidado é compreendido em dimensões que se inter-relacionam 

no cotidiano profissional, do qual emergem as concepções (re) elaboradas em um contínuo 

processo que envolve inúmeros fazeres e saberes situados nas dimensões profissional (saber 

ser), do afeto (saber sentir), do conhecimento (saber saber) e da prática (saber fazer). 

O saber-ser no cuidado de enfermagem corresponde à forma como eu percebo o que é 

ser enfermeira que é construído a partir das reflexões e conhecimentos apreendidos durante a 

formação profissional e, através das experiências na prática da enfermagem irão influenciar 

diretamente no cuidado realizado. O ser enfermeira engloba ter postura, habilidades técnicas e 

conhecimento científico, vontade ou querer cuidar de pessoas, saber relacionar-se com os 

clientes e com a equipe de enfermagem e de saúde. 

  O saber-sentir no cuidado de enfermagem envolve perceber que no cuidado existe um 

encontro entre a enfermagem e o cliente, onde ambos interagem e se influenciam. Dessa 

forma admite-se que cuidar de um cliente não se restringe apenas a realizar as atividades 
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técnicas, mas sim ter sensibilidade, afeto, emoção para perceber e se perceber junto ao outro, 

trazendo a tona uma natureza relacional no cuidado. É necessário querer cuidar e querer ser 

cuidado, dessa forma há uma troca contínua de conhecimentos, sentimentos, emoções e 

sensações entre enfermagem e cliente.  

Espírito Santo e Porto (2008, p.125-6) salientam que esta relação entre enfermeira e 

clientes no cenário hospitalar deve ter limites, pois “[...] leva a uma vivência contínua e muito 

próxima com situações de sofrimento dos clientes e seus familiares, o que acaba gerando um 

desgaste físico e mental que, além de interferir na saúde das enfermeiras acaba repercutindo 

também na sua atuação junto aos clientes.” 

O saber-saber no cuidado de enfermagem refere-se ao conhecimento que é necessário 

para realizar o cuidado. Esse conhecimento é adquirido em sua formação profissional (o saber 

formal específico) e através das experiências da prática do cuidado. É necessário 

primeiramente identificar as necessidades dos clientes e, a partir destas, interpretar a luz dos 

conhecimentos adquiridos qual cuidado realizar e como realizar esse cuidado. Muitas vezes a 

busca ou a motivação pelo conhecimento é para o reconhecimento ou status social ou ainda 

para elucidar algumas questões da prática profissional, ficando a mercê de iniciativas e 

interesses pessoais, porém o conhecimento deve ser encarado como necessário, sendo parte 

integrante para compreensão da prática de enfermagem, vislumbrando a qualidade do trabalho 

que está sendo desempenhado. Espírito Santo e Porto (2008, p.109) trazem que “o saber será 

sempre parte de um processo contínuo em constante mutação.” 

O saber-fazer no cuidado de enfermagem corresponde às atividades desempenhadas 

pela enfermagem, onde existe uma divisão técnica do trabalho em que cabem aos auxiliares e 

técnicos de enfermagem os procedimentos relacionados à higiene, administração de 

medicamentos e preparo dos pacientes para procedimentos médicos e, aos enfermeiros as 

atividades mais complexas de acordo com a rotina do hospital, as atividades de supervisão da 

equipe de enfermagem, o controle e a manutenção das condições para que ocorram os 

procedimentos. Percebe-se que os enfermeiros delegam grande parte de suas atividades 

manuais, ou seja, atividades de contato direto ao paciente, o que os afasta dos mesmos.  

 Com base nesta concepção sobre o cuidado e a partir das falas dos membros da equipe 

de enfermagem do estudo podemos identificar que os elementos do cuidado de enfermagem 

ao idoso com IC, estão inseridos nas dimensões do afeto reconhecendo a existência de um 

encontro entre a enfermagem e o idoso, onde a enfermagem percebe e se percebe junto a este 

cliente; e na dimensão da prática que engloba as ações de enfermagem desempenhadas no dia-

a-dia do cuidado no âmbito hospitalar a esses clientes. 
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Elementos do cuidado: dimensão do afeto 

 

 

 Dentre os elementos do cuidado no que tange a dimensão do afeto estão presentes nas 

falas da equipe de enfermagem o carinho, a atenção, o amor, a paciência e a dedicação que 

possuem ao cuidar de um idoso hospitalizado com IC. Isso é evidenciado nos depoimentos de 

Alagoas e Piauí. 

 

Acho que fundamental é ter paciência, ter muita paciência (...) lidar com amor, 

com carinho, saber que um dia a gente vai chegar nessa idade e que a gente vai 

precisar também. Eu acho que o essencial é isso paciência, carinho (ALAGOAS). 

 
(...) prestando o máximo de atenção e se dedicando ao máximo para poder ter um 

bom serviço e um bom atendimento (PIAUÍ). 

  

 Percebemos que ao cuidar do idoso com IC, a enfermagem reconhece determinadas 

características da sua personalidade, através da emoção e dos sentimentos, que focalizam e 

selecionam o ser idoso como uma pessoa importante a ser cuidada, havendo dessa forma 

interação entre a equipe e o ser idoso.  

Segundo Roach (2003, p.11) um dos atributos necessários a prática da enfermagem 

gerontológica é a capacidade de estabelecer uma relação terapêutica, onde se produz um 

ambiente que promove comportamentos de saúde ou de busca de saúde. 

 Essa percepção por parte da equipe de enfermagem em que a atenção e o carinho são 

importantes no cuidar de um idoso com IC, é uma atitude adequada, visto que estudo 

desenvolvido por Santos (2009) destaca que dentre as ações de enfermagem mais importantes 

identificadas por idosos com IC foram atenção e o carinho dispensados a estes no momento 

do cuidado. 

 Dessa forma, para realizar um cuidado com qualidade é necessário que a enfermagem 

possua habilidades próprias, facilidade de se relacionar e manifeste afeto e respeito por 

pessoas idosas (LEITE, 2007, p.41). 

 Na fala de Mato Grosso, evidencia-se também a necessidade de “saber ouvir” para 

poder realizar o cuidado ao idoso com IC. 

 

Atenção e paciência, rsss. Eu acho que principalmente o idoso né (...)atenção e 

paciência mesmo né, saber ouvir, rsss (MATO GROSSO). 

 

 De acordo com Silva, Leite e Paganini (2007) no cuidado aos idosos é necessário que 

a equipe de enfermagem desenvolva a habilidade de ouvir, pois os idosos precisam de um 

espaço para falar e compartilhar suas angústias. 
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 Amazonas traz que para cuidar do idoso com IC é necessário ter afinidade, gostar de 

cuidar dele. 

 

Eu acho que é gostar né, porque o idoso quando chega na fase de necessitar do 

cuidado ele está totalmente entregue a assistência,ele estar totalmente dependente 

então eu acho que você tem que realmente gostar, ter um afinidade com 

aquilo(...) (AMAZONAS). 

 

A afinidade é definida por Holanda (2009, p.99) como “semelhança, conformidade, 

identidade, coincidência de gostos e sentimentos”. Assim, para cuidar deste idoso, a 

enfermagem deve ter atitude, habilidades técnicas e, sobretudo, querer cuidar destes idosos, 

saber se relacionar com as pessoas sejam elas da equipe, família, ou cliente. 

 As falas dos membros da equipe de enfermagem evidenciaram que o idoso 

hospitalizado com IC gosta de atenção, de interagir, de conversar. Essas características do ser 

idoso são evidenciadas nas falas de Bahia e de Ceará descritas abaixo 

 

(...) o paciente idoso ele gosta de atenção e de conversar(...) (BAHIA). 

 

(...) eles querem te ouvir, eles querem conversar, então você tem que entrar no 

quarto já sabendo que você vai perder ali pelo menos uns quinze  minutos, porque 

eles não querem simplesmente serem cuidados eles querem ouvir, eles querem 

falar, principalmente falar, falar e falar(...) (CEARÁ). 

 

 Silva, Leite e Paganini (2007, p.03), referem que o contato dos profissionais com os 

idosos é necessariamente mais intenso, devido a sua vulnerabilidade e dependência, 

requerendo destes um maior tempo para o cuidado  

 Para Minas Gerais além do idoso hospitalizado com IC querer muito conversar com a 

equipe de enfermagem querendo desta atenção e carinho, a relação de cuidado estabelecida 

entre enfermagem e idoso pode ser influenciada por sentimentos que a enfermagem possui 

acerca do ser idoso e a forma como percebe esse idoso. 

 

(...) muitas vezes o paciente quer mesmo é conversar, quer muita vezes que você 

ouça, que você dê aquela atenção, carinho, (...) porque o idoso é assim, poucas 

pessoas no geral são assim mais agressivas, é aquela coisa tipo militar mesmo né, 

quer as coisas ali, e tem outros que são mais super agradáveis, são mais meigos, 

por exemplo agora tem uma vovozinha que é ótima, tem uns que dá vontade de você 

cuidar, de você fazer carinho,de você cuidar, de levar para casa, tem paciente que 

você sente, as vezes o paciente é tão agradável que você por conta própria você 

fica lá toda hora, preocupado, tomando conta, você se identifica mais, é o jeito 

da pessoa, a pessoa é simpática, ou simplesmente não tem tanto ás vezes a 

arrogância, que não é só no paciente idoso (MINAS GERAIS). 

 

 Brum, Tocantins e Silva (2005, p.1020) enfatizam que o cuidado de enfermagem ao 

idoso no ambiente hospitalar é influenciado por seus valores, crenças e experiências vividas 
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em sua trajetória de vida pessoal e profissional; esse relacionamento cliente-profissional 

perpassa pela subjetividade do profissional que assiste, interferindo no cuidado. 

 Pernambuco diz que é necessário colocar o idoso como alguém de sua família para que 

haja uma qualidade no cuidado, demonstrando a importância do vinculo afetivo para que haja 

o estabelecimento de um cuidado.  

 
Eu acho que você tem que ter aquele idoso como se fosse alguém da sua família 

porque uma coisa é assim quando você chega no hospital e você trata o paciente que 

você não tem vínculo afetivo, a partir do momento que você bota o idoso como 

fosse alguém da sua família aí passa a ser diferente entendeu? 

(PERNAMBUCO). 

 

 Entretanto, segundo Espírito Santo e Porto (2008, p.125), é preciso estabelecer limites 

na relação com o cliente, pois o cotidiano da prática de enfermagem no âmbito hospitalar leva 

a uma vivência contínua e muito próxima com situações de sofrimento dos clientes e de seus 

familiares o que gera um desgaste que além de interferir na saúde dos membros da equipe de 

enfermagem acaba repercutindo na atuação junto aos clientes. 

 

 

Elementos do cuidado: dimensão da prática  

 

 

 No que se refere à dimensão da prática do cuidado aos idosos hospitalizados com IC, a 

equipe de enfermagem evidenciou a necessidade de se realizar um “cuidado mais especial”, 

“um cuidado diferente”, “um cuidado maior com os sinais clínicos” que esse idoso possa 

apresentar. Essa necessidade está evidenciada quando Acre diz que: 

 

Quem tem Insuficiência Cardíaca eu acho que ainda tem que ter ainda um 

cuidado maior, tem que está sempre monitorando os sinais vitais, tem que estar 

atenta a cianose, a bradicardia, a taquicardia, essas coisas, eu acho que é um 

cuidado diferente, não de um idoso normal, é um idoso que de repente ele está 

sorrindo para você e a qualquer momento ele está entrando em crise, está enfartando, 

está dando uma alteração no eletro, eu acho que tem que ter um cuidado mais 

especial do que outros idosos, não que os outros idosos não tem que ter um cuidado 

especial também, só o idoso que tem insuficiência cardíaca a gente tem que ter 

mais cuidadinho (ACRE). 

 

 Essa maior preocupação da equipe de enfermagem com os sinais clínicos que o idoso 

com IC pode apresentar, pode ser devido ao fato que esta doença, segundo Santos, Costa e 

Saraiva (2004, p.244), é, em geral, considerada a via final de muitas cardiopatias, sendo uma 

doença de alta incidência e alta taxa de mortalidade.  

  Nesse sentido, Rocha e Silva (2009, p.485), Bento e Brofman (2009, p.491) 

complementam ao informar que a IC tornou-se um importante problema de saúde pública, 
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com incidência e prevalência aumentadas na última década, como consequência do 

envelhecimento da população e melhoria das terapias e métodos diagnósticos. 

 Além disto, através dos depoimentos dos sujeitos verifica-se um direcionamento do 

cuidado de enfermagem às alterações físicas que a doença pode provocar sem ênfase as 

questões emocionais e sociais que envolvem o idoso hospitalizado com IC.  

Soares et al (2008, p.246) evidenciaram em seu estudo que os aspectos físicos e os 

emocionais constituem as dimensões de maior impacto na vida das pessoas com IC, sobretudo 

nos idosos, a faixa etária mais predominante no estudo, devendo a enfermagem prover ações 

que diminuam este impacto. Os aspectos sociais no que tange ao relacionamento familiar, 

com vizinhos e amigos, segundo estes autores, também estão prejudicados. 

Corroborando com o parágrafo acima, o estudo feito por Santos (2006, p 44-7.) 

evidenciou que a IC gera perdas físicas, sociais e financeiras na vida dos idosos, com 

consequente impacto na qualidade de vida. 

 A enfermagem ao cuidar do idoso com IC, no âmbito hospitalar reconhece este como 

um paciente complexo, havendo a necessidade de maior atenção aos parâmetros vitais, aos 

sinais específicos da doença que requer conhecimento acerca dos mecanismos 

fisiopatológicos, condicionando as ações do cuidado a partir de uma avaliação integral do 

cliente.  

Os depoimentos de Ceará, Paraná e Amazonas trazem esta perspectiva. 

 

É eu acho que é um paciente que inspira mais cuidados né, tanto em termos dos 

próprios sinais vitais, os parâmetros vitais, a pressão, freqüência cardíaca, até 

mesmo por conta das medicações que estão sendo feitas ou não, as medicações 

SOS , as medicações regulares e dependendo do estado do paciente mesmo 

sendo aqui na clínica médica monitorização porque aqui há também alguns 

pacientes que necessitam, é um paciente que exige um cuidado além do que um 

paciente simplesmente cirúrgico, ou como uma doença de base normal, é um 

paciente que inspira mais cuidados (CEARÁ). 

 
E tem que ter uma atenção especial a parte dos batimentos cardíacos para ver 

como é que está, os pacientes cardíacos geralmente tem que ter cuidado com a 

parte respiratória, então a gente sempre tem que ver se o paciente está com 

uma boa respiração, e verificar os sinais específicos da patologia (PARANÁ). 

 
Eu acho que é fundamental para cuidar é suporte de oxigênio próximo, evitar o 

estresse do paciente, mobilizar o menos possível ficar mais em repouso, ficar 

mais atento aos sinais vitais, é um paciente que inspira mais cuidados, pode 

alterar de uma hora para outra, é um paciente que mesmo dentro de uma unidade 

de internação comum ele tem que ser mais observado devido à gravidade do 

problema (AMAZONAS). 
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 Segundo Rocha e Silva (2009, p.485), as ações de enfermagem devem ser 

desenvolvidas com vistas a resolver problemas, diminuir complicações com risco de vida, 

além de melhorar a qualidade de vida. 

 Para que alcance tais objetivos é necessário que estas ações de enfermagem sejam 

planejadas a partir da avaliação individual, buscando a realização de cuidado de enfermagem 

único, resolutivo e eficaz, sendo notório ter conhecimento acerca de todos os aspectos que 

envolvem o idoso com IC, abarcando os seus aspectos físicos, sociais e emocionais. 

A avaliação individual do idoso torna-se necessário visto que cada indivíduo percebe e 

reage ao processo saúde-doença de forma singular, possuindo mecanismos ou estratégias de 

enfrentamento particulares.  

A esse respeito, Santos (2009, p.44) traz que dentre às estratégias de enfrentamento 

mais utilizadas pelos idosos com IC, está o enfrentamento paliativo, onde o indivíduo busca 

realizar atividades que os mantenham ativos como passeios e caminhadas. Também foi 

mencionado pelos sujeitos do estudo o enfrentamento focalizado na emoção que se caracteriza 

pelas estratégias de sentimento de fé, pelo trabalho, pela busca da família ou de outras pessoas 

significantes, pela utilização da rede de suporte social. 

 O cuidado realizado aos pacientes com IC então deve ser planejado, sistematizado e 

fundamentado em conhecimento científico, com intuito de proporcionar uma assistência de 

enfermagem adequada, construída a partir de detecção de problemas e levantamento de 

diagnósticos de enfermagem (ASSIS, BARROS e GANZAROLLI, 2007, p.358). 

 Paraíba também demonstra a importância da realização de um cuidado com base nos 

limites e possibilidades do idoso com IC. 

 

Aí tem que ver os limites que ele têm né, se ele não pode levantar, e explicar né,  

tipo colocar um suporte maior para ele, tipo se ele tiver que ir ao banheiro, 

diferente do idoso qualquer, o cardiopata né, pedir para ele evitar de levantar, 

a questão do muito esforço, fora aquilo tudo mais isso. (...) Eu acho que uma 

atenção mais especial, tipo (...) dar uma atenção mais a pressão, uma 

monitorização mais rigorosa né, atentar para a família que for ficar para 

chamar a qualquer complicação, deixar sempre o oxigênio perto, dar um suporte 

mais adequado. Aqui tem um atendimento melhor (...) (PARAÍBA). 

 

 A avaliação global do idoso na perspectiva gerontológica exige da enfermagem, o 

atendimento do ser idoso de forma única, criativa, interessada, requerendo compreender as 

características do envelhecimento, situações de eugenia ou patogenia e relevância dos 

aspectos culturais, tornando este idoso um ser emancipado, independente e autônomo 

(HAMMERSCHMIDT, ZAGONEL e LENARDT, 2007, p.367). 
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 A questão dos esforços evidenciada por Paraíba e Rio Grande do Norte traduz a 

importância expressa na literatura científica onde a fadiga é um dos diagnósticos mais 

prevalentes em indivíduos com IC (ASSIS, BARROS e GANZAROLLI, 2007, p.359). 

 

É estes pacientes tem mais cuidado em relação a manter o paciente mais na cama 

né para ele não ficar deambulando muito toda vez que tiver que levar para algum 

lugar, algum exame diferente dos outros, mesmo que o paciente deambule a gente 

procura levar na cadeira de rodas para evitar esforços para não ter problemas (...) eu 

acho assim, ter cuidado aos esforços devido ao problema cardíaco que eles têm 

(RIO GRANDE DO NORTE). 

 

 Em quadros descompensados, geralmente hospitalares a manutenção do repouso evita 

desconforto e abrevia a compensação do cliente com IC. À medida que se desenvolve a 

melhora clínica, deve-se procurar uma gradual mobilização do paciente, como encorajá-lo a 

sentar ao lado do leito, fazer pequenos percursos a pé, realizar a própria higiene e tomar 

banho de chuveiro (FERRAZ e OMURA, 2005, p.83).  

Para Rabelo et al (2007, p.03), o repouso é condicionado as limitações de cada 

paciente e as questões acerca das orientações para atividade física devem ser abordadas nas 

consultas de enfermagem. 

 Com isso, é necessário ter cautela ao orientar os idosos hospitalizados com IC, pois 

tanto o estímulo da atividade física quanto à sua restrição podem provocar alterações como a 

descompensação clínica devido à realização de atividades e a atrofia da musculatura 

esquelética e eventos tromboembólicos provocados pelo repouso prolongado afetando desta 

forma a sua capacidade funcional.  

 A prescrição médica é um dos guias para o cuidado de enfermagem desempenhado ao 

idoso com IC, na perspectiva de Alagoas e Amazonas: 

 

Mas o cuidado aqui, a gente não tem cuidado assim muito específico para 

paciente com essa doença, a gente acompanha mais as prescrições, o que o 

médico passa para gente e só isso (...) eu acho a diurese dele também está sempre 

controlando, vê se ele ta urinando , vê se ele ta evacuando, também é essencial 

(ALAGOAS). 

 
(...) cumprimento das prescrições (...) assim ficar atento a administração de 

algumas drogas específicas, requer cuidados específicos com a freqüência 

cardíaca, com a pressão (AMAZONAS). 

 

 É claro que não se pode negar a importância da prescrição médica na realização do 

cuidado, porém a realização deste sem a conexão com os conhecimentos próprios da 

enfermagem é uma questão a ser refletida, pois os próprios indivíduos que fazem parte da 

profissão parecem ter dificuldade em reconhecer a importância de aplicar os conhecimentos 
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da mesma em suas ações. Isso pode nos apontar talvez o não reconhecimento do saber no 

fazer em enfermagem. 

 Na organização de seu trabalho, a enfermeira privilegia a administração de 

medicamentos, conforme o número de pacientes e prescrições medicamentosas. Essa 

atividade, relacionada à indicação médica, revela-se como elemento central do cotidiano das 

enfermeiras no ambiente hospitalar (LEDESMA-DELGADO e MENDES, 2009, p.46). 

 A esse respeito, Carvalho (2004, p.813) diz que “em se tratando de (re) considerar e 

defender o conhecimento profissional, o que vale mesmo é a evidência científica, ou pelo 

menos o reconhecimento da confiabilidade dos resultados atingidos.” Para isso, é necessário 

desenvolver avanços nas áreas de pesquisa, ensino e cuidado. 

 Além disso, o uso dos medicamentos pelos idosos nos remete a questão das iatrogenias 

medicamentosas, causadas pelo excesso de medicamentos utilizados (terapia 

plurimedicamentosa) pelos idosos, bem como a falta de orientação destes para a sua 

utilização, a desatenção da enfermagem no que tange ao aprazamento das prescrições, 

diluições e administração dos medicamentos. 

 A esse respeito, Santos e Ceolim (2009, p. 811) trazem que a principal iatrogenia 

provocada pela enfermagem é a medicamentosa, sendo esta relacionada à omissão de doses de 

medicamentos, administração em concentração incorreta, aplicação em horários e vias 

impróprias, dentre outras.  

 Nobrega e Karnikowski (2005, p. 312) complementam informando que “o uso racional 

de medicamentos pelos idosos é fundamental para evitar gastos excessivos com múltiplos 

medicamentos e prevenir internações desnecessárias, de modo a desonerar o sistema público 

de saúde bem como assegurar boa qualidade de vida a esses indivíduos.”  

 O depoimento de Pernambuco aponta que o cuidado ao idoso hospitalizado com IC 

apresenta especificidade somente no que se refere ao tratamento, sendo empregado a este um 

cuidado igual a qualquer outro que chega em estado grave. 

 

Eu acho que é um cuidado como qualquer outro, eu acho eu não tem diferença 

entre um cardiopata e outro que chega grave, muda assim, é é um pouco a parte 

específica do tratamento, mas o cuidado é o mesmo. (...) Eu acho que só muda o 

tipo de tratamento que é diferente do que o outro paciente que chega aqui com 

outro diagnóstico, eu acho que o tratamento só muda a parte específica aí, por 

exemplo, o paciente tem que ser monitorizado, verifica a pressão mais vezes ao 

dia, ficar mais observação, mas assim eu acho que só muda a parte específica do 

tratamento (PERNAMBUCO). 
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 A importância da realização de um cuidado individualizado, ou seja, um cuidado 

planejado a partir das necessidades particulares de cada pessoa pode ser pouco valorizado por 

alguns profissionais sendo visto por estes como algo irrelevante. 

 Na perspectiva de Silva, Leite e Paganini (2007, p.12), é necessário que a enfermagem 

tenha conhecimento sobre as doenças mais comuns e as mudanças físicas, psicológicas e 

sociais que acompanham o envelhecimento para que possa compreender as atitudes dos 

idosos e manejar com competência as demandas do dia a dia, sendo o bom senso e a empatia 

elementos que tornam a sua relação com o idoso mais harmoniosa. 

 È importante mencionarmos que o cuidado de enfermagem ao idoso com IC está 

suscetível a situações que poderão facilitar ou dificultar a sua realização. Nesta perspectiva, 

foram enunciadas pela equipe de enfermagem algumas dificuldades/limitações que abrangem 

a instituição, o cliente idoso, o profissional e a equipe de saúde. 

 

 

Dificuldades/limitações na instituição  

 

 

 A equipe de enfermagem, através dos depoimentos de Alagoas e de Rio Grande do 

Norte, descreve que enfrenta como dificuldades institucionais para o cuidado de enfermagem 

ao idoso com IC, a deficiência de tecnologias duras como monitor cardíaco, cadeira de rodas, 

macas e até mesmo dificuldades estruturais como a presença de elevadores que necessitam de 

reparo. 

 

Eu acho que é aquilo que eu falei antes, o lance dos monitores, às vezes não tem 

monitor disponível para todo mundo, e às vezes tem paciente grave, e aí precisa 

até ir para emergência para ter monitoramento mais adequado, e aqui a gente não 

pode [ficar sem o monitor], até porque aqui são vários pacientes e não temos 

disponibilidade e tempo para estar no quarto o tempo todo, então o 

monitoramento, o monitor cardíaco, a saturação é essencial (ALAGOAS). 

 
Primeiro eu acho que tem uma deficiência e muito de material não de material em si, 

de material como cadeira de rodas, sempre é muito limitado, duas cadeiras para 

cinqüenta pacientes, aí você tem uma maca só, ou duas, aí se alguém passa mal, 

está enfartando e você precisa ir correndo levar o cara, não só isso os elevadores, 

esses elevadores, os elevadores a maioria ninguém se preocupa parece que aquilo 

não tem problema algum, às vezes tem um ou dois, aí entre carrinho, o funcionário 

ele entra com roupa suja, com lixo, aí entra o paciente sadio, entra com isolamento, 

é tudo no elevador só e os elevadores tudo apertados, quando não é tudo 

desalinhado, as macas tudo caindo de lado, é complicado, né! (RIO GRANDE 

DO NORTE). 
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 Mehry
2
 (1997 apud BARRA et al, 2006) informa que na área da saúde existem três 

tipos de tecnologias: a tecnologia dura representada pelos equipamentos, mobiliário tipo 

permanente ou de consumo; a tecnologia leve-dura que se refere aos saberes estruturados 

como as rotinas hospitalares e a tecnologia leve que corresponde ao processo de comunicação, 

as relações, os vínculos que conduzem o encontro do cliente com as necessidades de ações de 

saúde; esses três tipos de tecnologias estão interligados e presentes no cuidado de 

enfermagem.  

 Essa deficiência de materiais na prática hospitalar acarreta prejuízos ao cuidado pois, 

segundo Lourenço e Castilho (2007, p.16), a falta de material nas unidades hospitalares, além 

de causar estresse na equipe multiprofissional, leva à descontinuidade da assistência prestada 

e, consequentemente, pode gerar danos ao paciente. 

 Torna-se importante mencionar que a utilização de tecnologias duras como macas e 

cadeiras de rodas e higiênicas, são utensílios fundamentais para o cuidado a pacientes que 

possuem algum tipo de alteração da capacidade funcional, sendo, portanto, indispensáveis 

para a segurança e a qualidade do cuidado a estes clientes. 

 Porém, é necessário destacar que a utilização de equipamentos como monitores 

cardíacos no intuito de potencializar o tempo para o cuidado pode também ser visto como 

uma forma de substituir algumas ações manuais da enfermagem como a verificação dos sinais 

vitais o que poderá contribuir para o distanciamento entre enfermagem e cliente, pois esta terá 

menos oportunidades de estabelecer interação com o cliente. 

 A esse respeito, Pinheiro et al (2011, p.02) dizem que o uso indiscriminado de 

tecnologias leve-dura e dura pode dificultar a relação profissional/cliente, desumanizando a 

assistência.  

Silva, Chernicharo e Ferreira (2011, p.310) acrescentam informando que o ganho de 

tempo com a utilização de tecnologias duras destina-se às rotinas e afazeres administrativos, 

não aumentando o tempo com os cuidados diretos ao cliente. 

 Dessa forma, deve ser fomentado um equilíbrio na utilização de tecnologias no 

cuidado de enfermagem ao idoso com IC, para que não haja uma supervalorização do 

tecnológico, das rotinas em detrimento das relações de vínculo e confiança entre este e 

                                                           
2 MERHY, E.E. et al. Em busca de ferramentas analisadoras das tecnologias em saúde: a informação e o dia a 

dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalho em saúde. In: MERHY, E. E. Praxis en salud un desafío 

para lo publico. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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profissional de enfermagem, ambos importantes para o estabelecimento de um cuidado 

adequado.  

 Além da falta de materiais, a fala de Amazonas nos remete a presença de uma 

estrutura física e social inadequada, e prejuízo da autonomia profissional devido à 

complexidade da doença, sendo ambos considerados limitadores no cuidado de enfermagem 

ao idoso com IC. 

 

Eu acho que a gente tem certa dificuldade com o plantão de oxigênio, a gente tem 

dificuldade de contato, às vezes está todo mundo esperando, aí ele demora a chegar, 

a estrutura física do hospital não ajuda também porque o posto de enfermagem 

fica afastado dos quartos , então não tem nenhuma forma de monitorização, a 

monitorização do paciente não tem , ah o número de profissionais também, que 

talvez seria suficiente se a estrutura física também ajudasse, porque se soma uma 

quantidade pequena de funcionários para uma estrutura física inadequada que é 

muito grande, a forma como são dispostos, o posto de enfermagem, o deslocamento 

que a gente tem que fazer. (...) Como patologia muita específica, a gente fica mais 

a cargo das determinações da equipe de enfermagem superior e da equipe 

médica(...)alguma coisa mais específica fica a mais critério do que o médico e a 

enfermagem mandar (AMAZONAS). 

 

 A falta de estrutura também se refere à ausência de setor específico, pois segundo 

Amapá este setor seria importante para adquirir conhecimento e consequente melhoria no 

cuidado ao idoso com IC. 

 
(...) se aqui tivesse um setor direcionado a isso, com certeza o técnico que 

trabalharia ali, teria conhecimento para trabalhar, nós não, tratamos de uma 

forma geral, então a gente não tem especificamente (...) (AMAPÁ). 

 

 Acerca desta falta de estrutura na Instituição hospitalar, Silva, Chernicharo e Ferreira 

(2011, p. 311) discorrem que as particularidades do ambiente de trabalho, dos equipamentos e 

da organização do trabalho muitas vezes prejudicam a qualidade do cuidado e, 

consequentemente, a aplicação dos preceitos da humanização. 

 A ausência da educação continuada bem como a deficiência de autonomia profissional 

na Instituição Militar contribui para a desqualificação do cuidado, visto que a adoção de ações 

individuais, que caracterizam o idoso com IC como ser único, com particularidades não são 

desempenhadas. Estas dificuldades são descritas nos depoimentos de Amapá e Acre. 

(...) Não tem muita diferença, até porque aqui além de a gente não tem um 

treinamento, a gente também não tem muito autonomia para questionar alguma 

coisa ou não, então está prescrito está, o que não está, não está, faz o que está 

prescrito (AMAPÁ). 

 
(...) aqui a gente cuida, por exemplo, se a gente tiver 03 pacientes cardíacos, a gente 

ta com 20 pacientes, e tem 03 cardíacos, a gente vai cuida daqueles vinte, sendo que 

eu acho que aqueles 03 cardíacos eu acho que necessitaria um pouco mais de 

atenção do que os outros, e aqui  isso a gente não tem como fazer isso. Por conta de 
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pessoal e de recursos materiais também (...) então eu acho que poderia ter sim, 

uns cursinhos de reciclagem (ACRE). 

 

  Oliveira (2008b) em seu estudo com professores em um colégio militar diz que a 

autonomia profissional deve se desenvolver em acordo com as reflexões que o indivíduo 

elabora sobre suas obrigações, conhecimentos, sua capacidade de decisão e ação. Quando as 

condições institucionais não favorecem esse desenvolvimento e crescimento em direção à 

autonomia profissional, a tendência é a de que os profissionais se limitem seja por 

determinação ou por acomodação a apenas cumprir tarefas. 

 Assim, a equipe de enfermagem ao não questionar a sua autonomia passa a ter grandes 

chances de se transformar em apenas um cumpridor de tarefas, perdendo de vista a natureza 

crítica de suas ações.  

 Acerca da educação continuada, Silva e Seiffert (2009, p.363) a definem como um 

conjunto de práticas que objetivam capacitação profissional e o desenvolvimento pessoal do 

indivíduo, considerando a realidade institucional e social. Nos serviços de saúde, os processos 

educativos visam o desenvolvimento dos profissionais através de atividades genericamente 

denominadas capacitações, treinamentos e cursos emergenciais ou pontuais, estruturados e 

contínuos. 

 Ao considerarmos a equipe de enfermagem que cuida do idoso com IC, esta educação 

continuada torna-se ainda mais imprescindível visto que Bento e Brofman (2009, p.494), 

Ferraz e Omura (2005, p.84), Santos, Costa e Saraiva (2004, p.244), e Soares et al (2008, 

p.247) relatam que a intervenção da enfermagem através das ações educativas e da 

capacitação do autocuidado contribui para a redução significativa das internações hospitalares 

e melhoria na qualidade de vida de pessoas com IC. 

 Outra dificuldade institucional pontuada por Maranhão é a escassez de recursos 

humanos na área de enfermagem. 

 

 (...) nem sempre aqui dá para fazer do jeito que ta de 4/4 horas , em 6/6 horas , 

porque a gente sabe que a equipe é pouca , que a equipe é super defasada 

entendeu, tem que evitar que o paciente seja,  bota o soro tem que ser monitorado, 

controlado, tem medicação tem que ter muito cuidado né, tem que ser na hora certa, 

entendeu, basicamente isso (MARANHÃO). 

 

 Batista e Bianchi (2006, p.537) referem que “a falta de funcionários é fonte 

considerável de estresse, repercutindo na qualidade do cuidado, havendo confronto freqüente 

entre as enfermeiras, paciente e familiar.” O estresse é mais significativo neste estudo, tendo 

em vista a Instituição possuir sérios problemas de dimensionamento de enfermagem, 

sobretudo de profissional de enfermagem de nível superior. 



96 

 

 A assertiva de Minas Gerais nos traz que é o excesso de pacientes que demandam 

inúmeros cuidados é outra limitação à prática da enfermagem.   

 

(...)muitas vezes o excesso de paciente que muitas vezes precisam de vários 

cuidados e você não tem tempo de cuidar de todos, por exemplo somos três e 

está lotado e você tem que cuidar de vários, desse e do outro, então você tem 

que fazer tudo mais ou menos mais rápido, para poder fazer o que é prioridade, 

por exemplo eu gostaria que o paciente que tomou banho de manhã, tomou 

medicação, agora a noite a gente por exemplo entra no quarto, aí ele está urinado, 

está evacuado, enfim aí você vai lá faz uma higienizinha e troca, você não faz uma 

coisa legal, dele ficar bem asseadinho, bem bonitinho, cheirozinho né, uma coisa 

assim legal. Não precisa muito, basta você pegar um idoso com uma escara na 

região sacra que evacuou você vai ter que limpar, você vai ter que trocar o 

curativo, então demanda mais tempo e então tem vários paciente assim, e mais 

às vezes você ta fazendo isso e já está o outro te chamando. Então você tem que 

fazer tudo assim, e é claro que você faz mais rápido, não tem aquela qualidade 
(MINAS GERAIS). 

 

 O idoso por ser, geralmente, portador de diversos distúrbios constitui-se em um cliente 

mais complexo que exige da enfermagem mais tempo para realização de cuidados. Dessa 

forma, faz-se necessário individualizar o cuidado a partir do princípio que cada idoso vai 

apresentar um grau diferente de dependência, diferindo dessa maneira, a assistência, com o 

objetivo de diminuir e compensar as limitações inerentes da idade e da debilidade da velhice 

(SILVA, LEITE e PAGANINI, 2007, p.03). 

 Portanto, para alcançarmos um cuidado individualizado ao idoso, faz-se necessário um 

dimensionamento de enfermagem adequado, além da disposição por parte dos profissionais 

em querer cuidar deste, o que engloba questões institucionais e individuais. 

 A sobrecarga de tarefas foi mencionada por Ceará e Goiás como outro limitador do 

cuidado. È importante mencionar que essa sobrecarga de tarefas na visão da equipe de 

enfermagem pode ter como justificativas a falta de funcionários e as questões inerentes a 

organização institucional. 

É assim algumas coisas aqui que criam dificuldades diferentes dos outros lugares 

que eu trabalho são algumas atribuições que a gente acaba acumulando que não 

deveriam ser nossas, por exemplo, a de maqueiro, por exemplo o que o colega vai 

fazer agora de ir buscar um outro eletro para poder rodar o eletro do paciente, é uma 

coisa que deveria ter alguém disponível para gente e não a gente deslocar do setor 

para poder ir buscar, são pequenas coisas que no geral acabam fazendo a diferença, a 

gente tem um quantitativo reduzido e apesar de tudo a gente consegue oferecer uma 

assistência que eu penso que de qualidade, mas são pequenas coisas que a gente 

acaba deslocando demais, acaba tornando cansativo e a gente acaba que ta 

perdendo este tempo, não digo perdendo este tempo, mas digo oferecendo este 

tempo na assistência do que fazer este tipo de serviço que não cabe a nós. O 

militarismo a gente não discute, a gente acaba não tendo muito acesso a 

determinados profissionais, a determinadas pessoas por conta do militarismo, 

de repente muitas pessoas mantém essa distância entre nós, esquece muitas vezes, 

muitas enfermeiras esquece muitos de nós somos enfermeiros fora e acabam 
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mantendo essa distância, e até com os próprios médicos também, mas a questão do 

militarismo é importante (CEARÁ). 

 
Eu acho que pela demanda que a gente tem e a falta, não falta , mas o número de 

funcionários dificulta em muito  porque a gente tem outras funções que a gente 

exerce que não só a nossa de técnico de enfermagem Por exemplo, de 

administrativo, de levar paciente para fazer exame. A gente tem de fazer nota 

de paciente, tem que fazer com muita atenção, alta de paciente, baixa mais os 

cuidados essenciais que a gente tem que dar para o paciente eu acho que 

dificulta é essa parte para o cuidado (GOIÁS). 

 

Silva, Chernicharo e Ferreira (2011, p.310-1) discorrem que para que a enfermagem 

exerça sua profissão com honra e dignidade, respeitando o outro e sua condição humana, 

necessita que sua condição humana também seja respeitada, ou seja, trabalhar em adequadas 

condições e receber uma remuneração justa. 

 Dessa forma, a sobrecarga de tarefas não proporciona somente menos tempo para 

desempenhar as ações inerentes a enfermagem, mas também demonstra certa desvalorização 

no que tange a eficiência destas na promoção do bem-estar, conforto e consequente melhoria 

das condições de saúde dos idosos. 

 Paraíba em seu depoimento descreve que não há dificultadores/limitadores no cuidado 

ao idoso com IC. 

 

Eu acho que não, mas tipo também se você colocar 05 idosos cardiopatas aí não 

vai dar né, pouca gente, pouco material, porque seria o de monitorização, mas 

para mim se colocar um ou dois está tranqüilo. Hoje não tem nenhum fator, não. 

(PARAÍBA). 

   

Isso demonstra que a complexidade deste idoso só é percebida quando ocorre excesso 

de pacientes com este tipo de patologia. Essa visão nos remete a refletir sobre a complexidade 

do cuidado, que deve ser entendido como aquele aplicado ao único idoso com diversas 

necessidades, e não referente à quantidade de ações a serem desempenhadas com os diversos 

clientes. 

 Em suma, nas instituições hospitalares, a enfermagem desempenha várias funções 

como a preparação da infra-estrutura para a realização segura e eficaz dos procedimentos 

médicos e de enfermagem, além de ações assistenciais, de orientação e de educação 

preventivas, visando o autocuidado, facilitando a reintegração social do paciente. (SILVA e 

SEIFFERT, 2009, p.363) 

 Diante disto, é necessário que a Instituição forneça uma estrutura adequada, materiais 

a serem utilizados no cuidado em quantidade suficiente, adequado número de funcionários, e 

a adoção de uma política institucional que valorize e respeite as ações de enfermagem. 
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 Além destas limitações institucionais também foram mencionadas pela equipe de 

enfermagem, dificuldades inerentes ao próprio idoso que interferem no cuidado ao mesmo. 

 

 

Dificuldades/limitações do idoso 

  

 

 No que tange ao idoso hospitalizado com IC, foram mencionados por Paraná e Piauí 

como elementos dificultadores no cuidado o envelhecimento físico do idoso com consequente 

debilidade, fragilidade: 

 

Por causa da debilidade do idoso, é um fator principal tem que estar sempre 

atento a pressão que é fundamental, em todos os pacientes, mas os idosos é uma 

questão fundamental. A debilidade não que dificulte, mas tem que estar sempre ali 

perto, atenção, porque o paciente vem para gente mais debilitado com mais 

dificuldade e até mesmo a fragilidade do paciente, é o que mais dificulta mesmo 

a fraqueza, porque é mais fraco, tem mais dificuldade de se virar, de fazer o 

movimento mesmo (PARANÁ ). 

 
Não relacionada à equipe e não relacionado aos materiais, mas sim ao próprio 

idoso, que já tem uma fragilidade em si pela idade, o idoso que chega entre 80 e 

100 anos, a gente cuida de muitos pacientes aqui com 90, 92, 93 anos então esses 

pacientes com fragilidade capilar, pacientes desidratados que realmente tem uma 

fragilidade muito grande então é a única dificuldade, mas não entre a equipe, porque 

o setor em si onde a gente trabalha, todos gostam e trabalham com vontade. Não tem 

aquela dificuldade relacionada ao hospital, ou aos materiais, ou ao leito deles, ou ao 

quarto, mas sim propriamente ao idoso (PIAUI). 

 

 O cuidado de enfermagem ao idoso, segundo Silva, Leite, Paganini (2007, p.03), 

requer maior tempo porque o idoso move-se com maior lentidão, precisa de um toque suave, 

pois este é mais suscetível a lesões na pele, auxilio para se virar, levantar, deambular e se 

alimentar com intuito de evitar danos físicos e traumas.  

 É importante relatar que o envelhecimento fisiológico, a senescência, leva a alterações 

nos indivíduos, que os deixa mais suscetíveis à doença, e que uma vez instalada, promove 

alterações que chamamos de senilidade. Tanto alterações provenientes do envelhecimento 

fisiológico quanto aquelas decorrentes de doenças requerem da enfermagem um preparo 

maior, uma atenção especial como vistas a desempenhar um cuidado adequado que contribua 

para restauração e manutenção da autonomia, capacidade funcional, e independência. 

 Em uma perspectiva gerontológica, essas alterações fisiológicas decorrentes do 

processo de envelhecimento são avaliadas em consonância com as decorrentes da instalação 

de um processo patológico, os quais juntos levam a uma limitação e restrição do idoso que 

passa a depender de auxilio para manutenção de suas necessidades, bem como para suporte as 
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suas atividades de vida diária que são prejudicadas frente a hospitalização e agravamento dos 

sintomas da IC.  

 Além das dificuldades institucionais e do idoso, também foram mencionadas 

limitações referentes ao profissional que desempenha o cuidado. 

 

 

Dificuldades/limitações do profissional 

 

 

 A falta de conhecimento por parte dos profissionais interfere na qualidade do cuidado 

realizado. Através do depoimento de Amapá, o conhecimento que falta a equipe de 

enfermagem, sobretudo se refere à área de cardiologia: 

 

Eu acho que basicamente faz a diferença, é o conhecimento (...), eu não vou poder 

dar o melhor tratamento para o idoso com IC, se há diferenciação, eu não sei, não 

tenho conhecimento, na área da cardiologia (AMAPÁ). 

  

 Os pacientes em fase de descompensação de uma doença cardíaca apresentam grande 

dependência de cuidados, o que exige da equipe de enfermagem conhecimentos sobre os 

aspectos da fisiopatologia, terapêutica, bem como das reações apresentadas pelos pacientes 

(MARIANO e MARQUES, 2007). 

 Assim, não podemos desconsiderar a pessoa que apresenta a doença, pois não somos 

quando doentes apenas um fígado ou um coração com problemas e sim pessoas com histórias 

e experiências de vida distintas que nos tornam seres únicos. 

 Neste contexto, há de se praticar o cuidado gerontológico em enfermagem que 

contempla habilidades e conhecimentos, requerendo dos profissionais uma postura de 

permanente reflexão e investimentos efetivos voltados para que esta assistência possa 

responder de forma concreta as necessidades e potencialidades que o cuidado pode 

acrescentar ao ser idoso (HAMMERSCHMIDT, ZAGONEL, LENARDT, 2007, p.365)  . 

 A carência de experiência, evidenciada por Acre, também é apontada como um 

limitador do cuidado: 

 

E até mesmo a experiência (...), de pacientes com a Insuficiência Cardíaca, a gente 

tem medicação aqui que o médico manda fazer e a gente não sabe para que, 

entendeu,a gente não tem uma experiência, a gente não tem que estar sempre 

lendo, a gente não sabe para quê,  a gente sempre fica com medo, muitas vezes o 

paciente tem que ser monitorizado entendeu, mas tem gente que não sabe, que não 

tem aquela atitude que tem que ser monitorizado que tem que ser acompanhado pelo 

médico, tem gente que não tem esse discernimento (ACRE). 
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 O cuidado de enfermagem, segundo Espírito Santo e Porto (2008, p.99) possui em sua 

estrutura um conhecimento formalizado que advém da educação profissional cujas bases estão 

em conhecimentos de outras áreas e um conhecimento que provém da prática assistencial, 

através de experiências acumuladas no cotidiano profissional. 

 Esse conhecimento torna-se importante ao relembrarmos que uma das principais áreas 

de atuação da enfermagem no cuidado ao idoso com IC, é a educação em saúde, o que requer 

habilidades e conhecimentos e, ainda, que esta educação em saúde, segundo Rabelo et al 

(2007, p. 05), deve ser iniciada no meio hospitalar e se perpetuar até o nível ambulatorial. 

 Ao referir não possuir experiência com idosos com IC, Acre nos leva a seguinte 

questão: A equipe de enfermagem ao cuidar desses pacientes planeja o seu cuidado com base 

nas necessidades apresentadas, possuindo, portanto conhecimentos sobre o processo saúde-

doença desses clientes? Esta pergunta é importante, pois os dados da própria Instituição 

demonstram que há um numero razoável de idosos com IC que são acompanhados pelo setor 

de cardiologia e que, infelizmente sofrem o evento readmissão hospitalar que na visão de 

Margoto, Colombo e Gallani (2009, p.45) é um dos principais problemas relacionados à 

evolução da IC.  

Em contrapartida, Ferreira e Gallani (2005, p. 70), destaca a importância da atuação de 

uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado aos clientes com IC, no que tange a 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Desta maneira, torna-se imprescindível que todos 

os profissionais que compõem esta equipe mantenham-se atualizados e busquem adquirir 

experiência na temática do idoso com IC. 

Assim, as dificuldades mencionadas pela equipe de enfermagem no cuidado ao idoso 

com IC se referem também à equipe de saúde. 

 

 

Dificuldades/limitações da equipe 

 

 

O cenário da prática nas instituições de saúde atualmente impõe desafios contínuos aos 

profissionais de saúde que convivem rotineiramente com condições de trabalho nem sempre 

adequadas e aumento crescente da demanda de clientes em situação critica de saúde que 

geram desgaste físico e mental nesses profissionais com repercussões na qualidade e eficácia 

do atendimento aos clientes.No caso dos clientes idosos, que constituem parcela importante 

na clientela das instituições ainda há um agravante da deficiência de conhecimentos e 

experiências para lidar e saber avaliar esses clientes. 
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 Acre relata em seu depoimento que o estresse devido à falta de experiência com idosos 

com IC interfere no cuidado desempenhado pela equipe de enfermagem: 

 
Eu acho que aqui é, às vezes o estresse dos médicos que às vezes eles têm falta de 

experiência, e até mesmo a gente às vezes não tem tanta experiência com o 

paciente idoso com Insuficiência Cardíaca Congestiva então eu acho que o estresse, 

às vezes você sabe lidar com o paciente, mas o estresse do médico é tão grande 

que sai gritando, que você acaba ficando perdida, então a minha maior dificuldade 

quando eu estou com paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva ou qualquer 

outra doença cardiológica é o nervoso, o estresse do médico que está inseguro e 

me deixa mais inseguro ainda (ACRE). 

 

 O excesso de profissionais do sexo feminino na equipe de enfermagem também é 

pontuado por Rio Grande do Norte como limitador do cuidado, visto que segundo ele a 

necessidade de força física é uma constante ao cuidar do idoso.  

 

(...) outra coisa que eu vejo assim, no caso dos homens, que eu sou da enfermagem, 

eu acho assim na área de saúde, eu não sei como é em os outros hospitais, mas acho 

que em relação ao idoso, o ideal é que tivesse mais homens trabalhando, por 

causa dos esforços que a gente tem assim a gente tem quer botar o paciente em 

uma cadeira de banho, ou às vezes o paciente é obeso, ou o paciente já está cheio de 

artrose, ele então tem que ter um cuidado maior, ele já é pesado, você vai contar com 

uma mulher para poder botar ele na cama aí você faz um esforço porque o colega 

não tem força para te ajudar e se fosse um homem você faria menos esforços, se 

fosse um homem já seria ruim. (...) é uma coisa complicada, porque são direitos 

iguais porque o concurso são tantas vagas, concurso para enfermagem, tiver só 

mulher vai entrar só mulher, se tiver só homem vai entrar só homem (RIO 

GRANDE DO NORTE).  

 

Oliveira et al (2010, p.62-3) referem um predomínio do gênero feminino na 

composição da equipe de enfermagem, e salientam que este predomínio é uma constante nos 

estudos sobre o perfil da enfermagem. 

Acerca da necessidade de ter como requisito profissional no cuidado ao idoso, a força 

física e consequentemente maior número de profissionais do sexo masculino pode ser 

justificado pelo fato de que os idosos apresentam doenças que diminuem a sua capacidade 

funcional o que os torna mais dependentes além do próprio envelhecimento físico que 

contribui para diminuição da sua independência. Porém, não podemos esquecer que as 

técnicas de movimentação dos pacientes requerem muito mais habilidade, que é adquirida 

com a prática e o conhecimento formal, do que a força física. 

Para Potter e Perry (2002, p. 463), devido à idade e às doenças crônicas, os idosos 

estão em maior risco de desenvolver complicações acerca da imobilidade ou a limitação da 

mobilidade, devendo ser implementados cuidados de enfermagem que possibilitem ao idoso a 

realização do maior número de atividades rotineiras possíveis. 
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 Acerca desta questão, Siqueira et al (2004, p. 688) trazem que os idosos são mais 

suscetíveis à complicações causadas pelo repouso prolongado no leito durante a 

hospitalização. Dentre as complicações podemos citar os eventos tromboembólicos, 

pneumonia, e úlceras de decúbito. 

Abaixo, foi elaborado um desenho contendo os elementos e as dificuldades descritas 

pela equipe de enfermagem acerca do cuidado ao idoso hospitalizado com IC: 

 

Cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3: Cuidado ao idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca. Fonte: SANTOS, A.C.S. A equipe de 

enfermagem e o cuidado ao idoso com insuficiência cardíaca: um estudo de caso no cenário de um hospital 

militar. Niterói, 2011, 141f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011 
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Saberes gerontológicos da equipe de enfermagem 

 

 

A enfermagem gerontológica realiza o cuidado com intuito de manter e/ou recuperar a 

funcionalidade do idoso, sendo este baseado em necessidades identificadas através de uma 

avaliação multidimensional. Dessa forma, o olhar do profissional de enfermagem com 

capacitação em gerontologia não é direcionado apenas para afecções que o idoso apresenta, 

mas sim como os seus cuidados podem contribuir para que o idoso se mantenha autônomo e 

independente e com qualidade de vida. 

Eliopoulos (2011, p.474) traz que ser ações de enfermagem sejam terapêuticas para os 

idosos em condição crônica é mobilizar o corpo, mente e espírito para controlar sintomas, 

promover uma sensação de bem-estar e melhorar a qualidade de vida. 

Assim, o cuidado realizado pela equipe de enfermagem ao idoso hospitalizado por 

uma doença crônica, como é a IC deve ser fundamentado em saberes que vislumbre o bem 

estar biopsicossocial do idoso. 

Acerca do saber, Japiassu (1992, p.15) traz em seu livro que este é definido como: 

um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos 

sistematicamente organizados e susceptíveis de serem transmitidos por um processo 

pedagógico de ensino (...) o conceito de “saber” poderá ser aplicado à aprendizagem 

de ordem prática (saber-fazer, saber técnico...) e ao mesmo tempo, às determinações 

de ordem propriamente intelectual e teórica.  

 

Esse autor (1992, p.17-18) ainda informa que antes do surgimento do saber, ou seja, de 

uma disciplina científica temos o pré-saber que são estados mentais já formados de modo 

mais ou menos espontâneo, como as opiniões, o conhecimento comum, o empirismo. Todo 

saber deve estar relacionado a um pré-saber.  

 Neste sentido, o pré-saber pode influenciar o saber, ou seja, o senso comum, a forma 

como o profissional de enfermagem se relaciona com o idoso poderá influenciar no cuidado a 

ser desempenhado ao idoso por este no seu cenário de trabalho.  

 A esse respeito, esta pesquisa identificou que 12(75%) funcionários possuem contato 

com o idoso fora do ambiente de trabalho, sendo o vínculo familiar (83,34%) o mais 

predominante, e que 08(50%) sujeitos do estudo possuem o pai entre a faixa etária de 60-69 

anos, 02(12,5%) possuem pai na faixa etária de 50-59 anos, 04(25%) possuem pais que já 

estão mortos, 01(6,25%) possui pai na faixa etária de 40-49 anos, 01(6,25%) possui pai na 

faixa etária de 80-89 anos. Quanto à idade da mãe destes profissionais, 06(37,5%) possuem 

mãe na faixa etária de 50-59 anos, 06(37,5%) possuem mãe na faixa etária de 60-69 anos, 
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02(12,5%) possuem mãe na faixa etária 40-49 anos, 01(6,25%) possui mãe na faixa etária de 

80-89 anos, 01(6,25%) possui mãe que já está morta. 

 Dessa forma, o cuidado desempenhado por estes profissionais aos clientes idosos 

hospitalizados com IC poderá sofrer influencias do relacionamento destes com seus pais e 

familiares, visto que a maioria dos sujeitos do estudo alegou ter contato com idosos fora do 

ambiente de trabalho e que há um predomínio de pais idosos e mães idosas ou que estão 

convergindo da fase adulta para a idosa, comprovando uma experiência prévia com idosos em 

suas trajetórias de vida. 

 Leite (2007) propõe que a interação pessoal do indivíduo com pessoas de suas relações 

no cotidiano, especialmente com as quais possui vínculos e laços de afetividade, embasam o 

seu entendimento, compreensão e, também modulam seus comportamentos e atitudes que 

demarcam as ações no espaço de trabalho.   

Assim, a equipe de enfermagem durante a realização do cuidado utiliza um pré-saber 

que advém da cultura e da forma de pensar e agir de cada indivíduo, e um saber, um 

conhecimento científico adquirido através de uma formação profissional por meio de 

proposições teóricas e/ou práticas. 

 Neste sentido, a presente pesquisa evidenciou que a maior parte dos integrantes da 

equipe de enfermagem, 93,75%, não possuiu durante a sua formação em enfermagem, 

disciplinas específicas que abordassem o idoso e que apenas 18,75% referiram ter aprendido 

conteúdos sobre o idoso, envelhecimento e gerontologia em disciplinas gerais.  

 Ainda foi identificado que dos membros da equipe de enfermagem que realizaram 

cursos de atualização, 75,00% referiram não ter tido acesso a conteúdos sobre a gerontologia, 

envelhecimento humano ou cuidado ao idoso. 

 Com isso, podemos refletir que o saber existente no cuidado de enfermagem realizado 

por esta equipe ao idoso hospitalizado com IC advém muito mais do conhecimento oriundo da 

prática profissional do que propriamente do ensino teórico e que este saber está relacionado a 

um pré-saber, opiniões e visões de mundo que estes profissionais possuem acerca do ser idoso 

e do processo de envelhecer. O depoimento de Paraíba corrobora esta perspectiva: 

 

(...) explicar com carinho, porque idoso gosta de carinho né(...) (PARAÍBA). 

 

 No depoimento de Paraíba percebe a importância do estabelecimento de uma 

comunicação adequada para realização do cuidado ao idoso com IC.  

 Acerca deste assunto, Nations e Gomes (2007, p. 2103-5) informam que a 

competência fundamental que o profissional de saúde deve possuir, na visão do cliente 
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hospitalizado, é ser afetivo, ter habilidade para conversar e incluir o paciente na tomada de 

decisão, essas habilidades relacionais fortificam o vínculo entre o profissional e o cliente e a 

co-responsabilidade. 

 A necessidade de uma abordagem diferenciada, ao cuidar de um idoso hospitalizado 

com IC aparece nos depoimentos de Goiás e Roraima:  

 

(...)é um paciente que geralmente tem vergonha, muito vergonha mais vergonha que 

um paciente novo, a gente tem que ter muito cuidado como chegar nesse paciente, 

como lidar com ele por causa disso, é um paciente que requer muita atenção, 

muito, muito poliqueixoso, tem que saber se é aquilo é  queixa ou é só para ter 

mesmo a gente ali por perto(...)é muita das vezes eles querem mesmo mais a 

presença  e tempo nos falta, do que cuidado em si, muitas das vezes eles mentem , 

para justamente conseguir essa atenção, a gente tem que ter muito cuidado aí, 

para ver se isso daí essas queixas são verdadeiras ou não. (...) (GOIÁS). 

 

Eu percebo que eles são muito preocupados com a pressão, olha a minha pressão, 

oh o meu remédio, eu procuro acalmar né, quando a pressão está um pouquinho 

mais alta aí eu falo procuro falar fica calmo, vai dar tudo certo, eles estão muito 

preocupados com a pressão, é engraçado (RORAIMA ). 

 

 Com os depoimentos acima fica clara a importância e a necessidade de um cuidado 

diferenciado ao idoso, pois este apresenta peculiaridades que requerem do profissional de 

enfermagem aptidões específicas para a compreensão do processo de envelhecer. 

 Lima et al (2010, p.06) trazem que “o idoso, na maioria das vezes, ao ter riscos 

funcionais, como perda de autonomia ou independência, requer uma atenção diferenciada”.  

 Leite (2007, p. 41) relata que a equipe de enfermagem ao cuidar do idoso 

hospitalizado necessita de habilidades clínicas características, facilidade de se relacionar, 

manifestar afeto e respeito pelos idosos, sendo estas prerrogativas fundamentais para o 

estabelecimento de um cuidado adequado e de qualidade. 

 Silva, Leite e Paganini (2007, p.3) complementam ressaltando que “o conhecimento 

sobre o processo de senilidade, o contexto familiar no qual o idoso está inserido, respeitando 

suas limitações, enfatizando seu potencial remanescente e sua capacidade para o autocuidado” 

é fundamental na realização do cuidado. 

 O depoimento de Alagoas demonstra que além de possuir uma escuta cuidadosa e 

manifestar afeto à pessoa idosa, o profissional de enfermagem deve estar atento as 

implicações que podem ocorrer oriundas de uma visão negativa sobre o processo de 

envelhecer e o ser idoso. Alagoas também reconhece a complexidade inerente à presença de 

uma doença crônica, como a IC, no idoso.   

 

 (...)o idoso requer muita paciência(...)[ a enfermagem deve] está sempre cuidando, 

está sempre conversando com o idoso porque o idoso nessa fase se acha um 

pouco incapaz de muitas coisas e o fato de estar ali debilitado precisando de 
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muito ajuda ele fica acanhado, envergonhado, então acho que o essencial é estar 

dando essa liberdade para ele estar conversando, dando carinho, atenção, e 

paciência eu acho que o essencial é isso (...) e ainda mais se tratando do idoso 

apesar de não acometer só o idoso, mas se tratando do idoso é um agravante essa 

doença  (ALAGOAS). 

 

 Hammerschmidt, Zagonel e Lenardt (2007, p.363) informam que para o 

estabelecimento do cuidado gerontológico, é necessária a interação do profissional com o 

idoso, buscando apreender o modo de viver deste, bem como de seus familiares e /ou 

indivíduos envolvidos no cuidado; este modo de viver é influenciado por crenças, concepções 

de vida, valores e conhecimentos que são inerentes da cultura de cada indivíduo, cabendo o 

profissional a responsabilidade de envolver e integrar essa cultura aos princípios da prática 

gerontológica. 

 Acerca da complexidade do cuidado ao ser idoso com IC, é importante mencionar que 

as características inerentes ao processo de envelhecimento podem gerar como consequência o 

desenvolvimento da IC, assim como uma menor resposta dos mecanismos compensatórios à 

doença. 

 Silva, Leite e Paganini (2007, p. 03) trazem que os idosos, em sua grande maioria, são 

portadores de diversos distúrbios que em geral são crônicos, o que os torna clientes mais 

complexos requerendo um cuidado diferenciado, com o intuito de diminuir e compensar as 

limitações inerentes à idade e ao processo saúde-doença. 

 O reconhecimento do ambiente como parte integrante do cuidado, bem como a 

presença de uma visão deturpada da sociedade acerca do ser idoso foram mencionados na fala 

de Rio Grande do Norte.  

 

 (...) tipo assim quando eles internam, se entregam muito, entendeu, e aí a gente tem 

que tentar transformar o ambiente mais alegre, o mais próximo do que é a casa 

dele para poder levantar o astral dele porque eles se entregam muito (...). É eu 

acho assim, um ambiente mais assim, mas não tratar ele como idoso, embora ele seja 

idoso, mas não tratar ele porque eu acho que muitas vezes tem um pouco de 

discriminação não só na área hospitalar, mas em todos os lugares, as pessoas 

olham o idoso, ah tipo assim, ah não pode, tipo em casa, ah não vou deixar, não 

deixa fazer, quer lavar louça, não deixa lavar louça. Ah eu acho que não, o idoso 

quer lavar louça, deixa ele lavar louça, ah vai varrer na maneira dele, mesmo que 

porcamente na maneira dele por causa das condições físicas para aquilo, deixa ele 

fazer, pelo menos vai se sentir útil, então muitas vezes esse jeito de poupar 

achando que está ajudando, acaba complicando porque aí a pessoa começa a 

enferrujar mais cedo (RIO GRANDE DO NORTE). 

 

 A importância do ambiente no restabelecimento da condição de saúde do indivíduo, 

como um elemento facilitador ou dificultador é mencionado desde os princípios da 

enfermagem profissional, através de Nightingale (1989, p. 19) que em seu livro traz como 

primeira regra da enfermagem o cuidado com o ambiente, através de uma observação 
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contínua e sistemática, para que este atue de forma benéfica na recuperação e na saúde dos 

clientes.  

 Dessa forma, o ambiente terapêutico se constitui um dos princípios propostos por 

Florence Nightingale para o cuidado, juntamente com a vocação para a profissão, os sentidos 

como forma de expressão, os movimentos corporais durante a realização dos cuidados com o 

cliente, e a presença de atributos pessoais e profissionais inerentes a uma boa enfermeira 

norteando até hoje as bases para o cuidado de enfermagem (ESPÍRITO SANTO e PORTO, 

2008, p. 47)  

 A percepção da necessidade de uma estrutura física bem como recursos materiais 

adequados à pessoa idosa foi mencionada por Amapá. 

 

Começar pelos equipamentos que eu acho que a gente precisa né, do próprio 

material carga do hospital específico, desde cama, cadeira, as coisas tem que estar 

mais voltadas (...) a gente até vê no banheiro as barras, mas eu acho que 

poderia ser diferente (AMAPÁ). 

 

 Martins e Massarollo (2008, p.26-32) trazem que após a criação da PNI houve a 

necessidade de mudanças na equipe multiprofissional, havendo um estímulo à capacitação 

destes profissionais de saúde no atendimento ao idoso, que repercutirá na qualidade da 

assistência prestada, bem como alterações nos comportamentos dos próprios idosos e de seus 

familiares, e nas instituições que atendem esses idosos principalmente nas questões 

arquitetônicas. 

 Dessa forma, à medida que a população de idosos cresce e suas afecções ficam mais 

prevalentes e incidentes, verifica-se uma preocupação dos governantes e da sociedade de um 

modo geral com as questões do envelhecimento, porém ainda há um caminho muito longo a 

ser percorrido nos campo social, político, econômico e da saúde. 

 A necessidade de avanços e/ou mudanças também engloba o campo do conhecimento, 

pois é necessário que se incentive e se aprimore cursos bem como projetos que tratem das 

questões do envelhecimento, para que os profissionais de todas as áreas possam estar 

preparados para atender as demandas do ser idoso, pois o saber de uma profissão se 

desenvolve a partir da sua prática bem como do seu conhecimento teórico.  

 O conhecimento da enfermagem oriundo da experiência como resultado de uma 

prática profissional aparece nos depoimentos de Paraná e Amazonas como um dos requisitos 

para realização do cuidado ao idoso com IC. 

 

Ah todas as coisas, ali ele é paciente e a gente procura ter todo cuidado né a 

medida que vai adquirindo mais experiência com esse tipo de paciente 

(PARANÁ). 
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Como patologia muita específica, (...) a gente fica mais a cargo (...) e dos cuidados 

que a gente já conhece (...) (AMAZONAS). 

 

 A respeito da formação dos membros da equipe de enfermagem, Nightingale (1989) já 

ressaltava que as ladies nurses deveriam possuir formação diferenciada das nurses, 

conferindo a ladies nurses um status diferenciado, além da divisão de atribuições e 

responsabilidades na realização do cuidado aos clientes.   

 Espírito Santo e Porto (2008, p.103) trazem que “o conhecimento científico/ saber 

científico envolve não somente o domínio do conhecimento científico, mas principalmente a 

capacidade da enfermeira em saber posicionar-se e articular esse conhecimento no seu saber-

fazer ao cuidar dos clientes e na liderança da equipe de enfermagem.”  

 Quanto às características do saber-fazer do enfermeiro, Assad e Viana (2005, p.587) 

complementam informando que este profissional não constrói conhecimentos somente por 

meio de estudos acadêmicos, mas também através do seu dia-a-dia no trabalho, a partir da 

realidade e ao transformar o saber teórico em prática assistencial, o enfermeiro está 

construindo novo conhecimento, ou seja, está refazendo o que havia aprendido, sob a 

perspectiva do cuidado. 

 Acerca da evolução do conhecimento científico na enfermagem, De Oliveira, Schubert 

Backes, Coelho, De Cesar (2007, p.110-1) trazem que esta evolução se estruturou em quatro 

fases, sendo a primeira iniciada com Florence Nightingale que mostrou que era possível e 

necessário um preparo formal e sistemático para aquisição de conhecimentos no campo da 

enfermagem, nascia a enfermagem profissional; a segunda fase, onde a ênfase era o domínio 

do fazer técnico, a maneira de executar a técnica era mais importante do que o próprio 

cuidado ao cliente; a terceira fase que se caracterizou pela busca da enfermagem em se tornar 

científica, onde cada procedimento a ser realizado deveria ter um por quê, é nesta fase que 

surge os princípios científicos, o foco passa a ser no individuo e não mais na tarefa a ser 

desempenhada; e a quarta fase que se configura pelas teorias de enfermagem, que surgem na 

tentativa de consolidar o conhecimento próprio da enfermagem. 

 Para Waldow e Fensterseifer (2011, p. 633) o conhecimento de enfermagem congrega 

três fases: as técnicas que foram a primeira forma de saber, tidas como a arte da enfermagem; 

os princípios científicos que consolida o saber das técnicas utilizadas pela enfermagem; e as 

teorias de enfermagem que se constituem no saber máximo da enfermagem, é a busca de um 

saber próprio e específico, é nesta fase que surge a sistematização da assistência de 

enfermagem. 
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A busca por este saber em enfermagem deve estar vinculada a possibilidade da 

realização de cuidado com maior qualidade. No campo da gerontologia, este saber deve ser 

desenvolvido e almejado pela enfermagem para além da qualificação do cuidado, com 

intenção de preservar e/ou restabelecer a capacidade funcional, independência e autonomia 

dos idosos, através de ações adequadas desenvolvidas a partir de uma avaliação clínica ampla 

desse idoso, identificando as suas necessidades e particularidades. 

As teorias de enfermagem surgem na tentativa de transformar a enfermagem em uma 

ciência, e com isso construir uma identidade profissional que possibilite status perante a 

sociedade. Segundo Japiassu (1982, p. 15) o termo ciência é “o conjunto das aquisições 

intelectuais, de um lado, das matemáticas, do outro, das disciplinas de investigação do dado 

natural e empírico, fazendo ou não uso das matemáticas, mas tendendo mais ou menos à 

matematização.” 

  Dessa forma para que a enfermagem seja legitimizada como ciência faz-se necessário 

e imprescindível a utilização das teorias de enfermagem para subsidiar os estudos efetivados 

no próprio campo (DE OLIVEIRA, SCHUBERT BACKES, COELHO, DE CESAR, 2007, 

p.114).  

 Conclui-se que a dimensão do conhecimento no cuidado de enfermagem, o saber-

saber, proposto por Espírito Santo e Porto (2008) compreende um conjunto de saberes em 

constante mutação que advém da prática profissional e do ensino teórico, veiculados a um 

pré-saber existente em cada membro da equipe de enfermagem, que é contextualizado a partir 

da prática profissional, em um processo contínuo, no qual o interesse em realizar um cuidado 

de qualidade deve ser o eixo norteador. 

A figura abaixo reúne os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem que 

coexistem no cuidado ao idoso com IC: 
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Saberes gerontológicos da equipe de enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Saberes gerontológicos da equipe de enfermagem. SANTOS, A.C.S. A equipe de enfermagem e o 

cuidado ao idoso com insuficiência cardíaca: um estudo de caso no cenário de um hospital militar. Niterói, 2011, 

141f.. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo...” (Anais Nim) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A Organização Militar de Saúde, cenário deste estudo, está localizada em uma das 

regiões com maior concentração de idosos no Brasil, sendo imprescindível que os 

profissionais de saúde bem como gestores planejem e ofertem serviços com profissionais 

qualificados que além de realizar um cuidado adequado e resolutivo, estimulando as suas 

potencialidades os tornando sujeitos do seu processo saúde-doença, também proporciona a 

otimização dos recursos humanos com consequente minimização de custos. 

 Para que o cuidado realizado pela equipe de enfermagem possa estimular e/ou manter 

a autonomia, independência e capacidade funcional do idoso é necessário que as Instituições 

de Saúde possuam uma estrutura física e materiais adequados bem como os próprios recursos 

humanos em enfermagem qualificados para o atendimento a esta parcela da população.  

 Neste estudo percebemos que a Organização Militar de Saúde estudada atende 

parcialmente aos requisitos propostos nas Resoluções da ANVISA no que se refere às 

particulares do idoso e que mesmo possuindo melhores condições arquitetônicas no que tange 

a hotelaria, evidencia-se neste cenário a falta de recursos básicos para o cuidado e a segurança 

do idoso como piso antiderrapante no corredor e a presença de barras de apoio em todos os 

quartos. 

 Outro ponto que chamou atenção durante a observação é o uso equivocado de termos 

diminutivos e o direcionamento inadequado da equipe de enfermagem ao acompanhante 

durante o cuidado ao idoso hospitalizado, o que demonstra que a equipe de enfermagem 

talvez possua a visão sobre o idoso, como um ser sem autonomia e dependente. 

 Este tipo de posicionamento da equipe de enfermagem ganha destaque à medida que 

se considera que em seus depoimentos há relatos da necessidade de se disponibilizar uma 

atenção especial no cuidado aos idosos com IC. Dessa forma, os dados desta pesquisa 

demonstram que muitas vezes o que se pensa e se idealiza não é posto em prática, e mais, 

muitas das vezes tem-se um discurso afetuoso e adequado sobre um determinado assunto, 

porém por inúmeros motivos tal discurso não é aplicado na prática. 

 No que versa os resultados dos dados sócio-demográficos da equipe de enfermagem, 

há predomínio de membros de nível técnico (81,25%), jovens (43,75%) do sexo feminino 

(68,75%), casados (62,5%) militares (87,5%), que professam a religião católica (50%), e não 

possuem filhos (75%). 
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 Os dados profissionais apontam que dos membros da equipe de enfermagem que são 

auxiliares e técnicos, (46,68%) possuem nível superior, sendo a enfermagem, o curso mais 

procurado e que apesar da Instituição a qual Organização Militar de Saúde faz parte 

apresentar curso de enfermagem de nível técnico juntamente com a formação militar, há um 

predomínio de militares (76,92%) com formação de enfermagem externa à Instituição.  

 A maioria dos membros da equipe de enfermagem (87,5%) possui mais de quatro anos 

de formação na área, o que demonstra ser uma equipe experiente apesar de ser constituída em 

sua grande maioria por membros jovens. 

 Quanto à formação profissional desta equipe apenas um membro (6,25%) relatou ter 

possuído disciplina específica sobre as questões do envelhecimento e (18,75%) possuíram nas 

disciplinas gerais conteúdos referentes ao idoso. No que se refere à atualização em 

enfermagem o cenário ainda é mais preocupante, visto que dos membros que realizaram 

cursos de aperfeiçoamento profissional, apenas (25%) tiveram acesso algum tipo de conteúdo 

sobre o idoso.  

 Estes dados demonstram o quanto é necessário e imprescindível a qualificação destes 

profissionais de enfermagem em gerontologia nos serviços ofertados pelas Forças Armadas de 

forma a promover um aumento na qualidade do serviço ofertado bem como otimização de 

recursos humanos com consequente redução de custos. 

 Além disso, os resultados apontam que as instituições responsáveis pela formação e a 

atualização de recursos humanos na área de enfermagem seja em nível técnico ou superior 

devem se preocupar com as questões do envelhecimento e, de alguma forma, ofertar espaço 

para discuti-las e analisá-las. Além disso, deve-se incentivar que os profissionais de 

enfermagem direcionem o seu olhar para esse grupo etário, na tentativa de motivá-los a buscar 

qualificação profissional em gerontologia. 

 Outro dado levantado se refere à idade dos pais dos sujeitos do estudo, onde se verifica 

um percentual de 50% e 37,5%, pai e mãe, respectivamente, com idade superior a 60 anos, e 

que 75% funcionários responderam possuir contato com os idosos fora do ambiente de 

trabalho, o que demonstra que a forma como estes profissionais se relacionam e interagem 

com estes idosos pode influenciar as suas ações no espaço de trabalho. 

 Os idosos quando hospitalizados requerem com maior frequência e intensidade o 

cuidado realizado pela equipe de enfermagem, principalmente no que se refere às ações 

relativas à formação do vínculo, afeto e atenção, demandando maior tempo do profissional de 

enfermagem. 



114 

 

 Nesta perspectiva, há necessidade que a equipe de enfermagem desenvolva algumas 

habilidades, conhecimentos e disposição para cuidar desse idoso hospitalizado, pois o cuidado 

realizado a estes sofre influências da visão de mundo bem como das relações sociais destes 

profissionais. 

 Neste sentido, através dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa pudemos evidenciar 

que a equipe de enfermagem aborda o idoso hospitalizado como um ser dependente, frágil, 

debilitado, que muita das vezes sofre o abandono por seus acompanhantes e /ou familiares, 

que tanto ajudam o idoso a superar os desequilíbrios impostos pela hospitalização e pela 

doença, lhes proporcionando segurança, como também atuam como mais “um membro” para 

equipe de enfermagem no que se refere às suas ações junto a esse segmento populacional. 

Nesse cuidado de enfermagem há também uma valorização do modelo biomédico como eixo 

norteador dos cuidados a serem desempenhados, ou seja, ainda há uma ênfase maior na 

doença em detrimento da pessoa doente, carente de cuidados e atenção durante a 

hospitalização. 

 Nessa perspectiva, a equipe de enfermagem ao cuidar do idoso hospitalizado 

provavelmente terá maiores chances de deixar de desempenhar ações que favorecem a 

manutenção e/ou restauração da capacidade funcional, independência e autonomia deste 

segmento populacional.  

 Neste sentido, podemos entender que a forma como o profissional de enfermagem 

relaciona-se e percebe o idoso no seu meio social, chamado de pré-saber, poderá gerar 

influências no cuidado a ser desempenhado por este ao idoso no seu cenário de trabalho. 

 O cuidado de enfermagem ao idoso com IC deve estar baseado em um suporte teórico 

que oriente todas as etapas do processo de enfermagem. Dessa forma, torna-se necessário que 

a enfermagem realize uma avaliação integral desse idoso, englobando as suas dimensões 

psicológica, social e física, na tentativa de elucidar e atender as suas necessidades, 

proporcionando melhores condições de saúde fisiológica e psicossocial, minimizando as 

perdas e limitações decorrentes da doença e da hospitalização. 

 Através desta avaliação, a enfermagem identifica os elementos que devem compor o 

cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado com IC. Com as assertivas da equipe de 

enfermagem estudada podemos definir que esse cuidado de enfermagem possui como 

elementos: o carinho, a paciência, a dedicação e a afinidade com o ser idoso que estão 

inseridos na dimensão afetiva do cuidado e os elementos da dimensão prática como a atenção 

às alterações físicas e a monitorização dos sinais vitais. Assim, os dados desta pesquisa 

revelam que o cuidado de enfermagem realizado ao idoso hospitalizado com IC deve envolver 
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dimensões que se entrelaçam, com vistas a ajudar o idoso a superar os desequilíbrios impostos 

pela hospitalização, bem como a restaurar a sua capacidade funcional, independência e 

autonomia. 

 Para realizar esse cuidado ao idoso hospitalizado com IC, a equipe de enfermagem 

enfrenta dificuldades relacionadas à Instituição como deficiências na estrutura física e social, 

ao próprio idoso no que cerne a sua debilidade e fragilidade, à equipe como predominância de 

profissionais do sexo feminino na equipe de enfermagem, e ao profissional onde se verifica 

que a falta de conhecimento pode influenciar no cuidado desenvolvido.  

 Estas limitações e/ou dificuldades relatadas pelos sujeitos do estudo interferem 

sobremaneira no cuidado de enfermagem, influenciando na sua qualidade. São diversas as 

dificuldades com potencial para serem superadas para realizar um cuidado na perspectiva 

integral e holística, o que caracteriza um desafio continuo para equipe de enfermagem. 

Na realização do cuidado ao idoso com IC, a enfermagem utiliza saberes que advém 

da sua profissão, sendo este influenciado pelas suas concepções de vida, ou seja, sua maneira 

de pensar e agir. Dessa forma, este cuidado de enfermagem engloba não só o cliente idoso 

como também os seus familiares e acompanhantes, visto que a educação em saúde praticada 

pela enfermagem perpassa todas as fases da terapêutica ao cliente idoso com IC e promove a 

inclusão da família na conjuntura do cuidado.  

Os saberes gerontológicos evidenciados através dos depoimentos da equipe de 

enfermagem são oriundos eminentemente do cotidiano profissional, como a importância da 

comunicação adequada entre profissional e idoso para o estabelecimento de um cuidado 

adequado.  

Dessa forma, ressalta-se a importância e a necessidade de capacitar os profissionais de 

enfermagem no que tange as peculiaridades relacionadas ao envelhecimento e o ser idoso na 

expectativa de realizar um cuidado resolutivo e adequado aos idosos que devido às doenças 

crônicas estão sempre experimentando os eventos de hospitalização e readmissão hospitalar. 

Como limitações desta pesquisa têm-se o tempo do pesquisador que foi pequeno para 

conseguir captar todas as particularidades do cenário e dos sujeitos, configurando uma 

recomendação a ampliação do número de sujeitos através da replicação deste estudo com 

outras equipes de enfermagem da Organização Militar de Saúde de forma abranger melhor o 

cenário. 

A utilização do método estudo de caso permite uma generalização específica e 

aplicável apenas no cenário envolvido na coleta de dados, no caso a Organização Militar de 
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Saúde, devido às particularidades do cenário ocasionar influências nas ações desempenhadas 

por seus profissionais. 

 As recomendações desta pesquisa versam sobre o oferecimento de cursos de 

capacitação e/ou atualização em gerontologia primariamente para a equipe de enfermagem e, 

posteriormente, para outros profissionais de saúde, visto que o cuidado ao idoso é feito por 

um conjunto de profissionais de diversas especialidades tendo em vista as distintas 

necessidades do cliente idoso e a necessidade de uma prática interdisciplinar. 

 No que tange as contribuições, espera-se que os resultados desta pesquisa possam 

contribuir para novos investimentos profissionais e institucionais com intuito de promoção da 

saúde da pessoa idosa com IC, além de possibilitar novos caminhos para o ensino e pesquisa. 

 No que tange às contribuições ao serviço de enfermagem estudado e seus 

profissionais, almeja-se através desta pesquisa a criação de um espaço que possibilite não 

somente a oferta de cursos e palestras com intuito de qualificá-los em gerontologia, mas 

também a conquista de novos recursos e investimentos para esta categoria profissional. 

 Assim, este estudo não se esgota aqui, mas representa a possibilidade de estimular 

outras pesquisas e projetos que tenham como meta a implantação de estratégias que 

viabilizem o investimento das instituições não apenas na qualificação de recursos humanos 

para atender as demandas crescentes de saúde da população idosa, mas também voltadas para 

implementação de medidas que favoreçam a recuperação, manutenção e promoção da saúde 

desses clientes que necessitam ser respeitados em sua singularidade e complexidade em todos 

os âmbitos da nossa sociedade, pois, como disse Cora Coralina: 

“A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que ele é 

Impossível.” 
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REFERÊNCIAS 

 

“A vida tem duas faces:  

Positiva e negativa 

O passado foi duro 

mas deixou o seu legado 

Saber viver é a grande sabedoria”. (Cora Coralina) 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Coordenação do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Analyane Conceição Silva dos Santos 

Projeto: A equipe de enfermagem e o cuidado ao idoso com Insuficiência Cardíaca: um 

estudo de caso no cenário de um Hospital Militar 

 

 
1. Dados de identificação 

Título do Projeto: A equipe de enfermagem e o cuidado ao idoso com Insuficiência Cardíaca: um estudo de caso 

no cenário de um Hospital Militar 

Pesquisador Responsável: Prof Dra Fátima Helena do Espírito Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21)98077109 –(21) 27043879- (21)97196737 

Nome do voluntário:____________________________________________________________________  

Idade: _____________ anos              R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso)______________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “: A equipe de 

enfermagem e o cuidado ao idoso com Insuficiência Cardíaca: um estudo de caso no cenário de um Hospital 

Militar”, de responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo e Analyane Conceição Silva dos 

Santos.  

 Esta pesquisa tem como objetivos: discutir o cuidado descrito pela equipe de enfermagem ao idoso 

hospitalizado com IC; identificar os elementos componentes do cuidado realizado pela equipe de enfermagem ao 

idoso hospitalizado com IC; descrever os saberes gerontológicos da equipe de enfermagem que cuida do idoso 

hospitalizado com IC; e identificar as possíveis dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no cuidado 

ao idoso hospitalizado com IC. 

 Participando desta pesquisa, o(a)  Sr. (a) estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre 

o cuidado de enfermagem ao idoso com Insuficiência Cardíaca.A pesquisa será realizada através de entrevistas, 

ou seja, o pesquisador irá desenvolver uma conversa, que será gravada em aparelho de MP4 player, sobre o 

cuidado de enfermagem ao idoso com Insuficiência Cardíaca. Depois de gravadas, serão transcritas, digitadas e o 

seu nome será mantido anônimo.  

 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o (a)  Sr. (a) tenha 

qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com o pesquisador, por telefone ou 

pessoalmente. O pesquisador garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. 

 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de 

participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade 

serão mantidas em caráter confidencial. 

 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos 

da área da enfermagem e saúde.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

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. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 

 

______________________________________________               _______________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável  legal           Analyane Conceição Silva dos Santos 

 (Responsável       por      obter    o    consentimento) 

_________________________________  ___________________________________ 

                         Testemunha           Testemunha 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA
3
 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Coordenação do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Analyane Conceição Silva dos Santos 

Projeto: A equipe de enfermagem e o cuidado ao idoso com Insuficiência Cardíaca: um 

estudo de caso no cenário de um Hospital Militar 

 

 

Entrevista nº.................  Data: __ /__  / ___    

Inicio:............................           Término:..................... 

                               

Dados sócio-demográficos e profissionais 

A) Dados Sociais e de Identificação 

01) Sexo: ( ) masculino ( ) feminino  

02)Idade: (em anos completos):.................................. 

03) Militar: (  ) Sim (  ) Não 

04) Se sim, qual o posto ou graduação?........................ 

05)Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado/juntado ( ) viúvo ( ) desquitado/divorciado/separado 

06) Qual a sua religião?( ) Católica ( ) evangélica ( luterana, batista, adventista...) 

( ) espírita ( ) judaica( ) outra. .................................... 

07) Possui filhos? ( ) Sim ( ) Não 

08) Qual a idade de seus pais? (em anos completos):................................... 

09) Mantém contato periódico (semanal) com pessoas idosas, fora do ambiente de 

trabalho? ( ) Sim ( ) Não 

10) Se sim, qual o vínculo?................................................................ 

 

B) Dados Profissionais 

11)Possui nível superior? (  ) Sim (   ) Não12) Se sim, qual?...................................   

13)Qual a sua categoria profissional neste hospital? ( ) enfermeiro ( ) técnico de 

enfermagem ( ) auxiliar de enfermagem 

14) Esta formação na área de enfermagem foi realizada na Força Aérea Brasileira? (    ) 

Sim  (    ) Não  

15)Durante o curso de formação na área de enfermagem você fez alguma disciplina com 

conteúdos referentes a gerontologia, cuidado a pessoas idosas, envelhecimento humano? 

( ) Sim ( ) Não 

16)Que assuntos você aprendeu nesta disciplina? 

.................................................................................. 

17) Se não, havia nas disciplinas gerais, ensino de conteúdos referentes a gerontologia, 

cuidado a pessoas idosas, envelhecimento humano? Que tipo de assunto você aprendeu? 

Ou nada? Fale sobre sua 

formação?................................................................................................................................... 

                                                           
3 Este instrumento foi baseado em LEITE, M. T. A equipe de enfermagem e sua interação com idosos 

internados em hospitais gerais. Porto Alegre, 2007.167f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, 2007. Disponível em:< 

http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/14/TDE-2007-07-19T170347Z-764/Publico/391993.pdf> Acesso em: 17 ago. 

2010 

 

http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/14/TDE-2007-07-19T170347Z-764/Publico/391993.pdf
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18) Há quanto tempo você é formado na área de enfermagem ? 

( ) menos de seis meses 

( ) seis meses até um ano 

( ) um ano até dois anos 

( ) dois até três anos 

( ) três até quatro anos 

( ) mais de quatro anos 

17) Há quanto tempo você trabalha na área de enfermagem?  

( ) menos de seis meses 

( ) seis meses até um ano 

( ) um ano até dois anos 

( ) dois até três anos 

( ) três até quatro anos 

( ) mais de quatro anos 

18) Há quanto tempo você trabalha nesta instituição? 

( ) menos de seis meses 

( ) seis meses até um ano 

( ) um ano até dois anos 

( ) dois até três anos 

( ) três até quatro anos 

( ) mais de quatro anos 

20) Você trabalha em outro local além desta Instituição? 

(    ) Sim   (    ) Não 

21) Se Sim, o local é: 

( ) Rede básica de saúde( ) Hospital( ) Home care( ) Clinica de saúde( ) Outro. 

Qual?............................................................................................................................. 

22) Trabalha com idosos com Insuficiência Cardíaca neste local? 

( ) Sim (  ) Não ( ) não sabe informar 

23) Realizou  de qualificação/atualização após sua formação básica? ( ) Sim ( ) Não 

24) Se sim, qual(is) curso(s) e a sua duração em horas?.......................................................... 

25) Caso tenha realizado algum curso, em algum destes houve abordagem de conteúdos 

referentes a gerontologia, envelhecimento humano ou sobre cuidado a idosos? 

( ) Sim ( ) Não 

26) Se sim, quais assuntos?........................................................................................................ 

. 

Questões: 

1-Fale sobre a hospitalização de pessoas idosas nesta unidade de internação? 

2-Fale como você cuida dos pacientes idosos com IC? 

3-O que é fundamental para você cuidar de uma pessoa idosa com IC?  

4-Existe(m) algum(s)fator (es) que dificulte  a realização do cuidado de enfermagem ao 

idoso com IC? Em caso afirmativo, quais?  

 

Impressões do pesquisador (expressões, choro, tremores do entrevistado, reações 

durante a entrevista) 

 
__________________ 
3 

Este instrumento foi baseado em LEITE, M. T. A equipe de enfermagem e sua interação com idosos 

internados em hospitais gerais. Porto Alegre, 2007.167f. Tese (Doutorado em Gerontologia Biomédica) – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, 2007. Disponível em:< 

http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/14/TDE-2007-07-19T170347Z-764/Publico/391993.pdf> Acesso em: 17 ago. 

2010 

http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/14/TDE-2007-07-19T170347Z-764/Publico/391993.pdf
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA
4
 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação 

Coordenação do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 

Analyane Conceição Silva dos Santos 

Projeto: A equipe de enfermagem e o cuidado ao idoso com Insuficiência Cardíaca: um 

estudo de caso no cenário de um Hospital Militar 

 

 

 AMBIENTE FÍSICO 

 

1. Internação de idosos 

 

Posto de Enfermagem 

Apresenta Posto de Enfermagem: (   ) Sim   (    ) Não 

1 Posto de Enfermagem/ 30 leitos (   ) Sim   (   ) Não 

Posto de Enfermagem possui a dimensão mínima 6m
2
 (   ) Sim    (   ) Não   

Em caso negativo, qual o tamanho do Posto de Enfermagem?________ 

O posto de enfermagem possui instalações de: 

água fria (  ) Sim (  )Não 

elétrica de emergência: (  ) Sim (  )Não 

‘ 

Sala de serviço 

Apresenta 1 sala de serviço/1 Posto de Enfermagem  (    ) Sim  (   ) Não 

A sala de serviço possui a dimensão mínima de 5,7 m
2 

(   ) Sim  (    ) Não 

A sala de serviço possui instalações de: 

água fria (   ) Sim    (   ) Não  

elétrica de emergência: (   ) Sim    (   ) Não 

 

Sala de exames e curativos  

Apresenta 1 sala de exames a cada 30 leitos ( quando existir enfermaria que não tenha 

subdivisão física dos leitos ) (   ) Sim    (    ) Não 

A sala de exames e curativos possui a dimensão mínima 7,5 m² (   ) Sim    (    ) Não 

A sala de exames e curativos possui instalações de: 

água fria(   ) Sim    (    ) Não 

ar comprimido medicinal(   ) Sim    (    ) Não 

elétrica de emergência(   ) Sim    (    ) Não 

 

 

Prescrição médica 

Apresenta sala de Prescrição Médica (   ) Sim    (    ) Não 

A sala de Prescrição Médica possui a dimensão mínima de 2,0 m
2
 (   ) Sim  (   ) Não 

 

 

 

 
                                                           
4
 Estes critérios foram estabelecidos a partir dos seguintes autores: BRASIL, 2005; BRASIL, 2002; CATTAI, 

C.J.,2008; SILVA, L.A.S.,2010 
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Quartos de adultos ( idoso)/ enfermaria 

A cada 30 leitos ou fração existe no mínimo 1 quarto para situações que requeiram isolamento 

(   ) Sim  (    ) Não 

O quarto de 1 leito possui dimensão mínima de 10,0m² (   ) Sim  (    ) Não 

O quarto de 2 leitos possui dimensão mínima de 7,0m² por leito (   ) Sim  (    ) Não 

Distância entre leitos paralelos é igual a 1m (   ) Sim  (    ) Não 

Distância entre leito e paredes: 

cabeceira = inexistente (   ) Sim  (    ) Não 

pé do leito = 1,2 m (   ) Sim  (    ) Não 

lateral = 0,5m (   ) Sim  (    ) Não 

Apresenta poltrona ao lado do leito (   ) Sim  (    ) Não 

Existe quarto de isolamento (   ) Sim  (   ) Não 

O quarto para situações que requeiram isolamento possui as seguintes dimensões: 10,0 m
2 
 

para cada quarto de um leito, 7,0 m
2 

 por leito para cada quarto de dois leitos, 6,0 m
2
 por leito 

quando a enfermaria for de 3 a 6 leitos (   ) Sim  (   ) Não 

Área de acesso ao quarto de isolamento tem dimensão mínima 1,8 m²(   ) Sim  (    ) Não 

Existe precauções padronizadas e rotina para isolamento do paciente? (   ) Sim (    ) Não 

O quarto destinado a internação de adultos possui instalações de:  

Água fria (   ) Sim  (    ) Não 

água quente(   ) Sim  (    ) Não 

elétrica de emergência(   ) Sim (  ) Não 

ar condicionado(   ) Sim  (    ) Não 

oxigênio(   ) Sim  (    ) Não 

ar comprimido medicinal(   ) Sim  (    ) Não 

elétrica diferencial(   ) Sim  (    ) Não 

Existe sistema de comunicação próximo ao leito? (   ) Sim   (    ) Não 

Existe sistema de sinal de enfermagem que interliga cada leito, sanitário e banheiro das 

diversas unidades e ambientes que está presente o paciente internado com o respectivo posto 

de enfermagem que lhe dá cobertura assistencial (   ) Sim  (   ) Não 

Existe oxigênio próximo ao leito? (   ) Sim   (    ) Não 

O ar comprimido e sistema de vácuo estão disponíveis e de fácil acesso? (   ) Sim   (    ) Não 

Existe armários ou sistema de guarda de pertences dos pacientes? (   ) Sim   (    ) Não 

Existe condição para higienização das mãos? (   ) Sim   (    ) Não 

Há respeito à privacidade do paciente? (   ) Sim   (    ) Não 

 

 

Iluminação  

As enfermarias possuem iluminação natural? (   ) Sim   (    ) Não 

Há quatro tipos de iluminação: iluminação geral em posição que não incomode o paciente 

deitado; iluminação de cabeceira de leito na parede para leitura; iluminação de exame no leito 

com lâmpada fluorescente que também pode ser obtida através do aparelho à tomada junto ao 

leito; e iluminação de vigília na parede ( a 50 cm do piso)  (  ) Sim  (   ) Não 

 

 

 

 

_______________________ 
4 

Estes critérios foram estabelecidos a partir dos seguintes autores: BRASIL, 2005; BRASIL, 2002; CATTAI, 

C.J.,2008; SILVA, L.A.S.,2010. 
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Ventilação 

As enfermarias possuem ventilação natural? (   ) Sim   (    ) Não 

Há ventilação artificial por ventiladores ou condicionadores de ar? (   ) Sim   (    ) Não 

Há limpeza periódica dos ventiladores e condicionadores de ar ? (   ) Sim   (    ) Não 

Banheiros, sanitários , vestiários e depósito de material de limpeza poderão ser ventilados 

através de poços de ventilação ou similares? (   ) Sim   (    ) Não 

 

 

Ambientes de apoio 

(   )Sala de utilidades  (   )Sanitários para público masculino e feminino   

(   )Rouparia            (   )Depósito de material de limpeza  

(   )sala para pacientes (cada quarto ou enfermaria deve ter acesso direto a um banheiro, 

podendo este servir a no máximo 2 enfermarias)  

 

 

Ambientes de apoio não obrigatórios 

(   )Área para guarda de macas e cadeira de rodas* (  )Sala administrativa* (   )Sala de estar 

para pacientes, acompanhantes e visitantes*  (   )Sanitários para funcionários*  

(  )Depósito de equipamentos e materiais* (   )Copa de distribuição* 

 

 

Circulação 

As circulações principais têm a largura mínima de 1,00m? (   ) Sim  (  ) Não 

As circulações secundárias têm a largura mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília 

permanente? (   ) Sim  (  ) Não 

As circulações com largura maior ou igual a 1,50 m possuem corrimão dos dois lados? (   ) 

Sim  (  ) Não 

As circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos 

lados? (   ) Sim  (  ) Não 

Os corredores destinados à circulação de pacientes têm corrimão em ao menos uma parede 

lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva? (   ) Sim   (    ) Não  

Os corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em cadeiras de rodas, macas ou 

camas tem a largura mínima de 2,00 m? (   ) Sim   (    ) Não  

 

 

Portas 

As portas utilizadas para a passagem de camas/macas e de laboratórios têm dimensões 

mínimas de 1,10 (vão livre) x 2,10 m? (   ) Sim   (    ) Não 

As portas são dotadas de fechaduras que permitam facilidade de abertura em caso de 

emergência e barra horizontal a 90 cm do piso? (   ) Sim   (    ) Não 

 

 

Banheiros 

As portas de banheiros e sanitários de pacientes abrem para fora do ambiente? (   ) Sim   (    ) 

Não  

 

 

_______________________ 
4 

Estes critérios foram estabelecidos a partir dos seguintes autores: BRASIL, 2005; BRASIL, 2002; CATTAI, 

C.J.,2008; SILVA, L.A.S.,2010. 
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As portas dos banheiros se abrem para o interior do quarto ou são escamoteáveis? (   ) Sim 

(    ) Não 

Existem barras de apoio e meios de comunicação com a enfermagem nos banheiros? (   ) Sim   

(    ) Não 

As portas dos banheiros permitem passagem de cadeira de banho ou de rodas? (   ) Sim   (    ) 

Não 

 

 

Elevadores 

Possui elevador ou rampa entre um pavimento e outro? (   ) Sim   (    ) Não 

Possui elevador de transporte de pacientes em macas? (   ) Sim   (    ) Não 

 

 

Escadas 

As escadas destinadas ao uso de pacientes têm largura mínima de 1,50m e são providas de 

corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva ? 

(   ) Sim   (    ) Não 

A distância entre a escada e a porta do quarto (ou enfermaria) é mais distante do que 35,00m? 

(   ) Sim   (    ) Não  

O piso de cada degrau é revestido de material antiderrapante e não tem espelho vazado? 

(   ) Sim   (    ) Não 

 

 

Rampas 

Possui rampas? (   ) Sim   (    ) Não 

As rampas têm o piso não escorregadio, corrimão e guarda-corpo? (   ) Sim   (    ) Não 

Pisos 

Os pisos externos e internos (inclusive de rampas e escadas) são de fácil limpeza e 

conservação, uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante? (   ) Sim   (    ) 

Não 

 

 

Características gerais: 

 

O espaço destinado à internação dos idosos deve estar em um bom estado de conservação, 

sendo um ambiente arejado, que conserve o ar puro, calmo, silencioso, livre de odores 

desagradáveis e que não possua ruídos oriundos de conversas, rádios, sussurros no quartos, 

barulhos de sapatos, chaves, equipamentos e conversas entre profissionais, decorado com 

cores agradáveis de paredes e tetos e que proporcione segurança aos clientes evitando 

possíveis acidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
4 

Estes critérios foram estabelecidos a partir dos seguintes autores: BRASIL, 2005; BRASIL, 2002; CATTAI, 

C.J.,2008; SILVA, L.A.S.,2010 
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ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


